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  תלמידים שלום רב,

  

  ספר זה, מטרתו העיקרית ללמד כל אחד מכם להיות לומד עצמאי.

ה זו. כלים אלה נקראים אסטרטגיות בספר זה מובאים כלים שיסייעו בהגשמת מטר

  נויות.ומיומ

  

  התחומים הנלמדים בספר

חשפו לטקסט העיוני, לטקסט השימושי ולטקסט יבספר ת –הבנת הנקרא   א.

פי רמת קושי. ההבדלים בין הרמות נובעים -הספרותי. המאמרים מסודרים על

ממורכבות הטקסט (כמות חסמי הקריאה, מורכבות המשפטים ואורך 

  הטקסט). 

סקה. תתקדמו ותכתבו הפִ  –ושא מוכר בספר זה תחזרו על נ –הבעה בכתב   ב.

  כן תלמדו לסכם מאמרים נתונים.-מאמר. כמו

הנושאים הלשוניים בספר נלמדים בהקשר למאמרים. ככל  – ידע לשוני  ג.

  שתצברו יותר ידע לשוני, יהיה לכם קל יותר לשפר את ההבנה ואת הכתיבה.

יטויים ממשלב דגש מיוחד הושם בספר על נושא זה. תפגשו ב – העשרת השפה  ד.

דרשו ליישם אותם בכתיבה ובעת השיח הציבורי יות ,ספרותי, ניבים ופתגמים

  בכיתה.

במהלך השנים יצטבר לכם ידע רב. מיומנות ארגון הידע תעזור  – ארגון הידע  ה.

כך תוכלו לשלוט על כמות הידע לכם לשמר את הידע בתבניות זיכרון. 

  המצטבר ולהשתמש בו בתבונה. 

  

  שנתי. המורים יכוונו את חומר הלמידה בהתאם.-דוהספר הוא 

  

  למידה יעילה ומהנה,                  

  

  ציפי משולם                   

  

  תודה

  עוז שלקחה חלק בכתיבת מספר פרקים בספר זה. מלאסתר 
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  יסוד מושגי

  רצף משפטים הבנויים   =  הָק ְס ּפִ 
  א. מרעיון מרכזי אחד,    
  ב. ממשפטים התומכים ברעיון.    

  
  פסקות שלוש- משפט פתיחה, שתיים  =  עטַ ֶק 

  ומשפט סיום.    
  
  ויותר פסקת פתיחה, שלוש פסקות  =   רמָ אֲ מַ 

  ופסקת סיום.    
  
  ,משפטי נימוק, הסבר, תיאור, פירוט ודוגמה  =   יםכִ ְמ וֹ ּת

  הבאים להבהיר את הרעיון המרכזי.    
  
  רעיון + נימוק + הסבר + דוגמה.  =   יִר טוֹ ה ֶר נֶ בְ ִמ 
  
  ., טענהמשפט מכליל קצר שתפקידו להעביר מסר  = (ר"מ) יזִ ּכָ ְר ן מֶ יוֹעְ ַר 

  מסוגו בפסקה.יש רק אחד                                    
      

  נכתב אחרי הרעיון המרכזי או אחרי כל משפט שיפוטי   =   קּוּמנִ 
  המחייב הנמקה.     

  
  תפקידו להרחיב את הרעיון או את המשפט שלפניו.  =  רּבֵ ְס הֶ 
  

  פי המבנה הרטורי של אריסטו.-פסקה על  =  יתלִ דֵ פסקה מוֹ 
  

  מנסה לשחרר את כל החוסם אותו הקורא פעילות בה     =         "דיאלוג עם
  מלהבין את הנקרא.    טקסט" 

  
  כל המקשה על הקורא להבין את הנקרא כמו מילים,   =   "חסמי קריאה"

  מאזכרים, סימני פיסוק, קשרים ועוד.     
  

  העוזרים לבדוק את מידת ההבנה של הקורא. ם אמצעי  =  ממדי הבנה
  מקרא

  ר"מ = רעיון מרכזי
  סת"מ = סיום, תוצאה, מסקנה.
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  תוכן העניינים
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  מביניםו קוראים
  הבנהלשיפור שלבים 

  מה היא תורמת לעולם ההשערות? –הכותרת קוראים את   . 1

מה הן תורמות לעולם  –השאלות הנשאלות על המאמר קוראים   . 2

  ההשערות?

  של המאמר. הותזעודת התשמים לב ל  .3

  .מטרת כותב המאמרמשערים מהי   .4

ראשון בכל המשפט את הכך -הפסקה הראשונה, אחראת כל  םיארוק  .5

  .הפסקה האחרונה קוראים את כל לבסוףפסקה, ו

  ., ובודקים מה תפקידןמילות קישור (בין הפסקות ובתוכן) יםאתרמ  .6

היחס הלוגי בין הפסקות (סיבה, תוצאה, ניגוד, שאלה, בודקים מהו   

  רוט והכללה או הכללה ופירוט, הוספה והסקת מסקנה).יתשובה, פ

לא מוכרות  . כל פסקה בנפרד. מזהים מיליםהמאמראת  יםראוק  .7

  ומנסים לפרש אותן. מאתרים את נושאי המאזכרים כדי לקבל רצף.

לצד כל אחת מהפסקות מציינים את הנושא שלה. מדגישים את הרעיון   

    המרכזי של כל פסקה במדגש. 

  )אם חל איסור לסמן בטקסט, מעתיקים את המשפטים.(   

, ציור לשוני, אמצעים אמנותיים (סמל, דימוי, האנשה, מטפורה יםאתרמ  .8

  תפקידם להבנת רעיונות המאמר.מציינים את חזרה) ו

  משמעויות מיוחדות: שלמילים ולסימנים י בודקים אם  .9

  ;מהודמילים כמו: כך, לכאורה, אין, שתי סיבות, שלוש וכ  *

  ;), סגנון ספרותי, סלנג"נמוך"סגנון סגנונות שונים (סגנון "גבוה"   *

  ;מילים המופיעות במרכאות  *

   מה;ודמרכאות, סוגריים, מקף וכ :סימני הפיסוק  *

  ;מבנה תחבירי יוצא דופן של משפטים  *

  .אמצעים רטוריים (אירוניה, הגזמה, חזרה, הכללה)  *

  סכמה, טבלה או תרשים זרימה למבנה המאמר.  םניוב  .10

  .(לפי שלב "טרום קריאה")מפריכים אותן השערות או מאמתים את ה  .11

  הרעיונות החדשים שלא הכרנו לפני קריאת המאמר.את כותבים   .12

  : המסקנה, כוונת הכותב, דעת הכותב.רסֶ ים את המֶ קיפמ  .13

שלב 
טרום 

 הקריאה

קריאה 
 מרפרפת

קריאה 
 מעמיקה

  
 מבנה

  לאחר 
 הקריאה
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 מה הן ההשערות עד כה?

 מה הבנתי עד כה?

 אילו הבנות נוספו?

  ילמדו בספר זה לאורכו.יאלה הרכיבים ש    שימו  

  "דיאלוג עם טקסט"
  דגם קבוע לעיבוד טקסטים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כותרת, ת"ז, משימות מטרימות,  טרום קריאה
 איורים, מפות

 א'

הפסקה הראשונה והאחרונה, וכן  קריאה מרפרפת
 המשפט הראשון של כל פסקה

 ב'

 ג' סימון בטקסט "דיאלוג עם טקסט"

  לשון

 נהאמצעים מקדמי הב

מילים . 1
  לא מוכרות

__ 
  

  . מאזכרים2
  
__ 

. מילות 3
 קישור

. סימני 4
  פיסוק

~ 

 

. אמצעים 5
  רטוריים

* 

 

. תקינות 6
  לשונית

 לללל

 

. העשרה 7
  לשונית

 שששש

 
, פי ההקשר- על

משפחת מילים, 
 שורש

גופים, מילות 
 יחס, שייכות

  סיבה, 
  תוספת,

  ניגוד, תוצאה
 תכלית

נקודה, מרכאות, 
נקודתיים, 

סוגריים, פסיק, 
קו מפריד, סימן 
קריאה, סימן 

 שאלה

דימוי, האנשה, 
  השאלה,
 חזרות

פי תכנית - על
 לימודיםה

  נרדפות
  ניגודיות, ניבים,
  מטבעות לשון,

 סמנטיקה

 תוכן גלוי
שאלות שיש עליהן תשובה 

  בטקסט.
  להעתיק את התשובה. * אפשר

 * יש לבנות תשובה עצמאית.

 )2ג' (

  *  זיהוי סוג הטקסט: תופעה/עימות/  תוכן סמוי
  כרונלוגי/טיעון/השוואה   

 * ארגון הידע בתרשים.
 )3ג' (

ד. רעיון  מסרג.  הכללהב.  נושאא. 
 על-ורעיון

  מסקנת. ה
 הכותב

דעת . ה
 הכותב

 /הז. כוונ
 ה שלמטר

 הטקסט

ח. נימת 
 הטקסט

  רכיבי מבנה
  . סיבה ותוצאה1
  . בעיה ופתרון2
  . השוואה3
  . עימות4
  . תופעה5
  . טיעון6
 . כרונולוגי7

 1ג'
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  .דוגמה לדיאלוג עם טקסט
 , סימני פיסוק,מאזכרים, מוכרות- מילים לאבטקסט מסומנים חסמי קריאה: 

  בצד שמאל של כל פסקה תמצאו את נושא הפסקה.    מילות קישור.

  דליה מזורי ?אילו ציפורים

  )2008 ",מעריב"עיתון  (מתוך

  שני מינים כבר הוכחדו  • ים המקננות בישראל בסכנת הכחדה מיני ציפור 206מתוך  45

ישראל היא אחת המדינות העשירות ביותר במיני עופות ביחס לשטחה, אך למרבה 

דוח החברה להגנת הטבע, שיתפרסם היום בהצער, נראה שהמצב לא יימשך זמן רב. 

ן של הציפורים על הישרדות עגומהתמונה  תרטטוסבכנס ירושלים לסביבה ולטבע, מ

  בארץ. 

, מהם הכחדהמינים של ציפורים המקננות בישראל נמצאים בסכנת  206מתוך  45

בסכנת הכחדה חמורה. הסכנה מרחפת גם מעל ראשיהן של ציפורים נודדות  18

החולפות בשמי הארץ. בדוח החברה להגנת הטבע, שערכו יואב פרלמן ודן אלון 

הטבע, עולה עוד כי במהלך השנים נכחדו  ממרכז הצפרות של החברה להגנת

מינים  11לחלוטין מישראל שני מינים של עופות שדגרו כאן בעבר: היען והקטופה. 

 19של ציפורים נכחדו כמקננים, אך חולפים מעל ישראל או מבלים בה את החורף. 

  מינים מוגדרים כמינים בסכנה, העלולים להיכחד מישראל בעשר השנים הקרובות. 

מינים הוחמר במהלך שש השנים האחרונות, מצבם של שני מינים  21מצבם של 

מינים לא השתנה. מבין המינים הנודדים או המבלים את  22הוטב, ומצבם של 

החורף בישראל, שבעה מינים נמצאים באחת משלוש קטגוריות הסיכון: עיט שמש, 

ז ציידים וחוברה. שני מיני עיט צפרדעים, קיווית להקנית, צחראש לבן, זרון שדות, ב

העיט נמצאים בארץ תחת איום מתמיד של התחשמלויות והרעלות, והצחראש הלבן 

  נמצא לא אחת בסכנה של ציד. 

גם מצבם של העופות הדורסים הוחמר: אוכלוסיית הנשרים נפגעה בעיקר עקב 

קטנה  בגולןהרעלות חוזרות ונשנות, והנשרים נעלמו לחלוטין כמקננים מהגליל. גם 

של שני מיני העיט המקננים בישראל הוחמר,  מצבם. זומאוד אוכלוסיה מקננת 

ושניהם מוגדרים היום בסיכון או בסיכון חמור. עיט הסלעים (הזהוב) המקנן בנגב 

ובשנים האחרונות  ,נפגע קשה מהפרעות אדם, העיט הניצי נפגע מהפרעות שונות

  פגיעות אחרות. מהפרטים הצעירים נפגעים קשה מהתחשמלויות ו

למצוא הרס של בתי הגידול  אפשרבין הגורמים שמובילים להכחדת הציפורים 

הטבעיים, שימוש ברעלים, התחשמלויות, היפגעות עופות מרשתות בחקלאות וציד. 

ישראל 
מדינה 

עשירה במיני 
יש עופות אך 

של  בעיה
 הישרדות

5 

סכנת 
הכחדה של 

 מיני ציפורים

פסקה 
 א'

פסקה 
 'ב

10 

פסקה 
 'ג

פירוט של 
המינים 
בסכנת 
 הכחדה

15 

פסקה 
 'ד

20 

סיבות 
 להכחדה

עוד סיבות 
 להכחדה

פסקה 
 25 'ה
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את הכחדת   כדי לצמצםלדברי עורכי הדוח, קיימות מספר פעולות הכרחיות 

ה על שמורות טבע נרחבות, שיקום שטחים טבעיים, הכרז המינים: צמצום הלחץ על

  מקורות המים, צמצום השימוש ברעלים ומניעת הציד. 

אמר יואב  ,""ישראל התברכה בכך שהיא אחת ממעצמות הצפרות החשובות בעולם

פרלמן. "בעונות הנדידה המוני ישראלים ותיירים נהנים מהתופעה הקסומה של 

ינים רבים בחרו בישראל כביתם, מיליוני הציפורים החולפות בשמי הארץ. מ

להשקיע יותר משאבים וחשיבה  כאןוהתמונה העגומה מחייבת את הרשויות 

  בשימור ערכי הטבע של ישראל. 

של הציפורים מסמל את מצבם העגום של כלל בעלי החיים ושל ערכי  העגום"מצבן 

.2008  אל לארשי תנידמ םאתשעתת בוא יכ ןיבתו בורק תורצטבע בישראל של 

 עבטהש ונכרבתה םהב תא אצמנ ,םימלענו םיכלוהונמצע  המו .עבט ילב דחא םוי

  ''?םיאבה תורודל ראשיי

  תיהלוך עם טקסט 
  "דוגמה ליישום "דיאלוג עם טקסט

  באמצעות הטקסט "אילו ציפורים"

הוא הפעלת התודעה והמודעות כדי להבין ולפענח טקסט ולהפיק את כל  תיהלוך

  המשמעויות שבו.

עם הטקסט, שאנו מבצעים, אנו משחררים את חסמי הקריאה, וכך אנו  יאלוגדב

  יכולים להתפנות למשמעויות העמוקות של הטקסט. 

  כל אחד מהשלבים נלמד בבית הספר היסודי ויילמד בפירוט גם בספר הזה.   שימו 

  וביחד נעבוד בשלבים להבנת הטקסט. ,קראו את המאמר "אילו ציפורים"

  ום קריאה טר   :אשלב  
  העתיקו את כותרת המאמר.  . 1
  העתיקו את כותרת המשנה  .2
  מה אתם למדים מתוך הכותרת?  .3

  במי/מה מדובר? במה מדובר?  
  מה אומרים על?  

  שאלו שאלות על הכותרות:  .4
  מי? מה? כמה? מדוע?  

  תוכניים-רמזים חוץ   
  תעודת הזהות של המאמר:  
  המוען, הנמען, הבמה, תאריך,   

  האם יש רמזים נוספים?    
  מה אתם למדים מהם?    

קה פס
 'ו

קריאה 
לרשויות 

 לפעול

  פסקה 
  אחרונה

 'ז
המצב לא 

מסתכם רק 
בציפורים 

אלא ביחס 
 לטבע

30 

35 

: מדובר בציפורים השערות

 בסכנת הכחדה

  ציפורים? אילו

 מדוע הן בסכנה?
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   קריאה מרפרפת   :בשלב 

של כל פסקה ואת הפסקה ה הראשונ הקראו את הפסקה הראשונה, את השור  

פי הבנתכם. הנה -האחרונה. כעת כתבו מהם הנושאים המועלים בטקסט, על

  כך: 

  מדינת ישראל היא מדינה עשירה במיני עופות. •

  קננות נמצאות בסכנת הכחדה.מהציפורים המ 1/4 -ב •

  גם מצבם של העופות הדורסים החמיר. •

  הגורמים להכחדה הם בעיקר פעולות האדם. •

    עגום.  –מצב כלל בעלי החיים וערכי הטבע בארץ  •

הקריאה המרפרפת חיזקה את ההשערות משלב טרום הקריאה בעזרת מידע 

  נוסף.

  שימו   בפסקה החמישית משתקפת דעת הכותב על המצב.

  

  "דיאלוג עם טקסט"  – : קריאה מעמיקהגשלב 

   ), מילות קישור        בשני קווים (ים לא מוכרות בקו (___), מאזכרים  מיל מסמנים

  הקפנו בעיגול       וסימני פיסוק בקו גלי ~.

אם חל איסור לסמן בטקסט, העתיקו את חסמי הקריאה למחברת. תוכלו שימו   

  לעשות זאת בטבלה.

  ר את החסמים.כעת נשחר

  מאזכרים          מילים לא מוכרות

  > נשרים-  20שורה  –" זו"      > גרועה (הקשר)-  3שורה  – עגומה

  > הקוראים-  36שורה  – עצמנו      (הקשר)> חיסול - 5שורה  – הכחדה

  > בארץ- 32שורה  – כאן      > היגיון -  35שורה  – תתעשת

  (הקשר)> לעצור - 26שורה  – לבלום

  סימני פיסוק

  > לפני פירוט- 14שורה  –נקודתיים 

  > הדגשה על ייחוד-  21שורה  – סוגריים

  > ציטוט- 29שורה  – מרכאות

  > שאלה רטורית-  37שורה  – סימן שאלה

  מילות קישור

  > ניגוד- 1שורה  – אך

  > תוספת-  6שורה  – גם

טבלת 

 נספחים

טבלת 

 נספחים
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 את חסמי הקריאהוהפכו  ,, ערכו "דיאלוג"חסמי קריאהלפניכם טקסט מסומן ב
ושאתם יודעים למי  ,ודאו שפירושי המילים נהירים לכם .קדמי הבנהלמ

ן. לאחר הב גם היעזרו .בהבנההמאזכרים. למילות הקישור תפקיד  מתייחסים
  .                      מכן ענו על השאלות שאחרי הטקסט

  רשת ללכידת ערפל
ם הממוצעת מדבר ָאָטָקאָמה בצ'ילה נחשב למקום היבש ביותר בעולם. כמות הגש

, לא ירד שם גשם כלל. 1971שנה, עד  400 -בשנה קרובה לאפס מילימטר. במשך כ

חוף הקרויים  ערפיליהזה הוא  הצחיחמקור הלחות היחיד המצוי במדבר 

  "ָקַמְנָצ'ָקה". 

בחופי צ'ילה כתוצאה מהמפגש בין גושי אוויר חמים  מתהוויםערפילי ה"קמנצ'קה" 

, זעירותמורכב מטיפות מים  זהי הים הקרים. ערפל יחסית מעל היבשה לבין פנ

מצטברות על צמרות עצים, על שיחים או על  הןשקוטרן בערך אלפית המילימטר. 

משטחים אחרים, העומדים בדרכה של הרוח הַמסיעה את הערפל. למעשה, רק 

  בזכות הערפל מתקיימת צמחייה כלשהי באזור.

כים להבטיח אספקת מים מתוקים שימשה את החוקרים, שחיפשו דר זאתתופעה 

לתושבי האזור. החוקרים העלו רעיון מדהים בפשטותו: פורשים רשתות ענק מחומר 

שלושה מטרים מעל הקרקע, באזור שבו הערפל מתהווה -פלסטי בגובה שניים

 ונקוות, מצטברות אליהגבוהה. טיפות מים הנוגעות ברשת, נצמדות  בתדירות

  בצנרת ומחולקים לתושבים בדרכים הרגילות.בתחתיתה. משם מוזרמים המים 

הציבו  הםטופו שבצ'ילה. -החוקרים יישמו את הרעיון בכפר אשר ברכס ההרים אל

רשתות עשויות חומר פלסטי מעל הכפר. ברשתות נקווים מדי יום כאחד עשר  75

תושבי הכפר. עד כה  350אלף ליטר מים מתוקים, המספקים את כל צורכיהם של 

 אפשרות הייתהקילומטר מן הכפר. לא  80במשאיות מיישוב המרוחק  הובאו המים

להסתמך על אספקת מים שוטפת, ולכן כל פיתוח נוסף של ההתיישבות לא היה 

הביאה פריחה לאזור. המגבלה היחידה הקיימת, לדברי  זואפשרי. המצאה 

   החוקרים, היא ההשקעה הראשונית הגדולה יחסית: מחיר התקנתה של כל רשת

את המים, מכיוון שהערפל מגיע לרכסי  לזקקהוא יקר ביותר. אולם אין צורך 

רכב או מארובות -ההרים ישירות מן האוקיינוס, בלא שזוהם בעשן או בפיח מכלי

  חרושת.-בתי

         כיל לחות בכמות רבה. ערפל מדבריות מתאים במיוחד לשיטה זאת, כי הוא מֵ 

אפשרת לגדל צמחייה, שתוכל בעתיד ללכוד ערפל זאת ועוד, לכידת ערפל ברשתות מ

כתחליף טבעי לרשתות מלאכותיות, ובכך לספק את הלחות הדרושה לקיומה, ואולי 

  אף לשנות את האקלים באזור כולו. 
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  משימות  – רשת ללכידת ערפל

  העתיקו את הפירוש הנכון של המילה המודגשת.  .1

  :3" בשורה צחיחהמילה "  א.

  * צח    * נקי    * יבש    * לח      

  :13" בשורה בתדירותהמילה "  ב.

  * באופן שטחי  * באופן נדיר  * באופן חלקי  * באופן קבוע  

  :14" בשורה תִנקווֹ המילה "  ג.

  * נכנסות  * נאספות  וותַק * ְמ   * מתגלגלות  

  :24" בשורה לזקקהמילה "  ד.

  * לטהר  * לייבא  * לאסוף    * לצרף  

  .ם מכווניםלפניכם מספר מאזכרים. כתבו למי ה  .2

),           21" (שורה זו), ד. "10" (שורה זאת), ג. "7" (שורה הן), ב. "6" (שורה זהא. "  

  )16" (שורה הםה. "

  .כתבו מה תפקיד מילות הקישור שלפניכם  .3

" ולכן), ד. "27" (שורה זאת ועוד), ג. "26" (שורה כי), ב. "23" (שורה אולםא. "  

  )20(שורה 

  תהווים ערפילי ה"קמנצ'קה".הסבירו כיצד מ  .4

  כיצד פתרו החוקרים את אספקת המים המתוקים לתושבי האזור?  .5

  .אטקאמהסרון בשימוש ברשת ללכידת ערפל במדבר יציינו יתרון אחד וח  .6

  ".עתירי מיםלפניכם קטע. קראו אותו, והסבירו את הביטוי "  .7

  

  

  

  

  

  

ם צחיחים. התייחסו לבעיה, מחסור במים הוא אחת הבעיות הקשות של אזורי  .8

  והציעו פתרונות להתמודד עמה. תוכלו להיעזר בשני הקטעים שקראתם.

סכמו את הקטע "רשת ללכידת ערפל". בסיכומכם הציגו את הבעיה המרכזית   .9

  * מיומנות זו תלמד מאוחר יותר.  במאמר ואת פתרונה.

"נוכח מצוקת המים בארץ ייאלצו החקלאים להתאים את הגידולים ליכולתו 

של משק המים המידלדל. פירוש הדבר צמצום בגידולים הידועים כ"בולעי 

מים". הגידול העיקרי שייאלץ לספוג את הקיצוץ הוא הכותנה, שכן לשם 

צורך בכמויות מים גדולות. אל הכותנה יצטרפו גידולים "עתירי  גידולה יש

 מים" אחרים, וביניהם ההדרים. 
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  ממדי הבנה

דפי ו נבנו פי-עלבהבנה, ו שיקוהרמות מייצג את  הבאשבעמוד  ממדי ההבנה םלוס

, ומותאמות לה שאלות כל תחנה בסרגל מציינת רמת חשיבה שונה המשימות.

מה  דעוכדי שתשונות.  הכירו את שמות ממדי ההבנה ואת טיבו של כל אחד מהם, 

  . כך תוכלו להתאמן ולהשתפר. נקודות החוזק ונקודות החולשה שלכםהן 

  

את הבנת השאלה ואת  יםתחנה זו בודקב .איתור מידענקראת  ראשונההתחנה ה

. ברוב 13 שבעמודההתמצאות בטקסט. השאלות בתחנה מתאימות למילות שאלה 

  להעתיק את התשובה מהטקסט לאחר שזוהה המקום. אפשרהמקרים 

בדקת הבנת הטקסט ברמה הגלויה. נתחנה זו ב. ארגון מידענקראת  שנייההתחנה ה

 שהתשובה מצויה בטקסט פי-על-אף .הוראה מילות שאלה נמצא גם מילות לענוסף 

סמך  -אלא יש לבנות תשובה עצמאית על ,אין להעתיק אותה ,(לעתים בתפזורת)

  הכתוב.

סוגיות לשוניות התייחסות ל כלומר, "מטה לשון"נקראת  שלישיתהתחנה ה

    " דיאלוג עם טקסטזה אנו מבצעים "ולא רק שינון כללים. בשלב  ,הדורשות חשיבה

  , מילות קישור, סימני פיסוק).מאזכרים, םמילי(

תוכן שאינו מצוי  תבדקת הבננתחנה זו ב. תוכן הסמוישייכת ל רביעיתהתחנה ה

  ברמזים.טקסט במופיע אלא  ,בצורה מפורשת בטקסט

כיצד הקורא מפרש את הנאמר  יםדקובכאן  .פרשנותנקראת  חמישיתהתחנה ה

הקורא להביע את דעתו, לנמק  מתבקשסמך הכתוב. בתחנה זו -גיע לדעה עלומַ 

  .אותה ולהוכיח

בתחנה זו נדרש הקורא לבקר את מאפייני  .הערכהקראת נ שישיתהתחנה ה

  הטקסט ולהסיק מהי מטרת הטקסט. 

  שאלות

  

  

  

  

  

  איתור מידע וארגון מידע 

  )תוכן גלוי(

  . על מי מרחפת סכנת הכחדה?1

  . ציינו חמישה גורמים להכחדה.2

  . ציינו פעולות שיש לעשות 3

  כדי למנוע הכחדה.    

  היסק, פרשנות והערכה 

  )כן סמוי(תו

  . מהי המסקנה שעולה מהטקסט? 1

  . מה מטרת המאמר? 2

  . מה משמעות השאלה בסוף3

  המאמר?    
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התשובה מצויה 
בטקסט, אך 

בתפזורת. יש 
ללקט מילים 

ומשפטים 
ולהרכיב את 

התשובה באופן 
  עצמאי. 

  

  

  

  

לדרך  יםתייחסכאן מ          
  הכתיבה של הכותב.

השיפוט מתייחס 
  לרכיב המבנה.

גם הערכת המטרה 
של הטקסט קשורה 

  לממד זה. 
השאלות קשורות 

ביישום העקרונות 
  שנלמדו. 

  

יש לתת פרשנות 
אישית להבנה 

הגלויה ולזו 
שאינה גלויה. כל 

פרשנות צריכה 
להסתמך על 

הכתוב או לנּבוע 
  ממנּו. 

  
רוב השאלות 

?" לדעתכם מה"
קשורות לממד 

  זה.
  

התשובה אינה מצויה 
בטקסט, אבל משתמעת 

 מסרממנּו. יש להפיק 
מטקסט ספרותי 

  מטקסט עיוני. מסקנהו
הרמזים מצויים 

  בתפזורת בטקסט. 
  

יש לזהות מילים לא 
מוכרות ולפרש אותן 

לפי הדרכים שנלמדו. 
כן יש לזהות -כמו

יחס מאזכרים ולהתי
למילות קישור 

  ולסימני פיסוק.  
  

היעזרו במילות 
השאלה. מצאו 

בה את התשו
 ,בטקסט

והעתיקו אותה. 
הקפידו על  

תקינות 
  .המשפט

  

  

  הכרת ממדי הבנה תסייע ללומד...

  א. לאתר את מקור החסימה בהבנה;

  ב. לדעת לדרוש תרגול מתאים;

  ג. לפתח את המודעות בנושא הבנת הנקרא.

 ממדי הבנהסולם 
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  שימו  לכל תחנה בממדי הבנה מותאמות שאלות.

  . הבנה לשונית3  ארגון מידע. 2  . איתור מידע1

  (חסמי קריאה)

. קשרים לוגיים 4

  שאינם מפורשים

  . הערכה6  . פרשנות5

  

  . מה אמר?1

  

  . מי אמר?2

  

  . היכן?3

  

  . מתי?4

  

  . מדוע?5

  (התשובה בטקסט) 

  

  .כיצד?6

  

  . כמה?7

  

  . ציינו שלוש 1

  פעולות      

  שביצעו...    

  

  . סדרו ברצף את2

             האירועים     

  .שלפניכם    

. פרטו את כלי            3

  העבודה      

    המופיעים      

  בטקסט.     

. מיינו את 4

הפריטים בקבוצות 

  פי הנתונים.-על

  . השלימו את 5

  התרשים.    

  

  . פירוש המילה.1

  

  . כוונת המאזכר.2

  

  . תפקיד מילת3

  הקישור.    

. תפקיד סימני             4

  סוק.הפי    

  . מטרת סימני       5

  הפיסוק.    

  

  

  . מה הרעיון 1

  המרכזי?    

הבעיה     

  המרכזית?

  

. מה רצו להוכיח           2

באמצעות תיאור                        

  הדמות?    

  . מה המסקנה 3

  …מ    

. הוכיחו מהכתוב                       4

  …שהדמות היא    

  

   אפשר . מה 1

  אופי על  ללמוד    

            מ...הדמות     

  נמקו והוכיחו     

  את תשובתכם.    

  …. מה דעתכם על2

  נמקו והוכיחו.    

    

  

  . מה כוונת 1

  הכותב?    

  

  . מדוע פותחת 2

  הכותבת את    

  הסיפור ב...    

  . מה תפקיד   3

  האמצעי     

  האמנותי.    

  
 ככל שעולים ב"סולם ממדי ההבנה" הופכת השאלה מורכבת יותר.
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  , הלקוחות מהטקסט "מצוות הצדקה" די הבנהפי ממללפניכם מגוון שאלות 

  
  סו לזהות לאיזה ממד הבנה שייכת כל שאלה. נ

  ענו על השאלות ונסו לבדוק אם זיהיתם נכונה את מדד ההבנה. 

  

  פי הרמב"ם?-כיצד יש לתת צדקה על  א.

  מהי הרמה הגבוהה ביותר של מתן צדקה על פי הרמב"ם?  ב.

  הסדר מהרמה הנמוכה לגבוהה. פי-עלסדרו את רמות דרגות מתן הצדקה   ג.

  את הנדבה. נותן הצדקה לא יודע מי יקבל *  

  .העני מבקש צדקה *  

  .נותנים לפני שהעני ביקש *  

  .הלוואה או עבודה תמורת שכר נותנים *  

  .נותנים לא מתוך שמחה *  

  .מי קיבלולא הנותן ולא המקבל יודעים מי נתן  –מתן בסתר  *  

  .שמחהאבל ב ,נותנים מעט *  

  .אך העני לא יודע מי נתן לו ,הנותן יודע למי נתן *  

  הוכיחו כי התורה מחייבת מתן צדקה.   ד.

לאיזו רמת צדקה הייתם משייכים את החוק מהתורה להשאיר בשדות בעת   ה.

  הקציר "לקט" "שכחה" ו"פאה".

  נמקו והסבירו את תשובתכם. ?ה הרמות שקבע הרמב"םל שמונֶ עמה דעתכם   ו.

ם במדינה מודרנית ומתוקנת כמו מדינת ישראל יש מקום למתן צדקה? הא  ז.

לדאוג לעניים? נמקו והסבירו את הבלעדית  אחראית היא ה המדינה  ליאו

  תשובתכם. 
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  / יקיר אנגלנדר ולי ממן מצוות הצדקה

  )מתוך "עיניים"(

הלכה מתארת ה .הוא אחד הנושאים החשובים ביותר במסורת היהודית צדקהמתן 

חשוב לא רק כמה  ,פי היהדות-לו צדקה. על להעניקבפירוט רב מיהו עני, וכיצד יש 

נותנים לצדקה, אלא איך נותנים. הרמב"ם, שהיה אחד מגדולי הפוסקים היהודים, 

אלף זהובים, איבד  לוכתב: "כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות, אפילו נתן 

, מאור פניםווה הוא לתת צדקה ב" הרמב"ם מדגיש שעיקר המצ.זכותו או הפסידה

ההשפלה שהעני מרגיש כאשר מתייחסים על כי שום סכום לא יפצה על הבושה ו

  אליו כאל מטרד.

העני, דירג הרמב"ם את מתן הצדקה  הכלמתפי העיקרון הזה של הימנעות מ-על

ה רמות. הרמה הגבוהה ביותר איננה דווקא תרומת כסף, אלא מתן הלוואה לשמונֶ 

המחשבה היא שכבודו של העני כמפרנס וכאדם עצמאי לא ייפגע אם הוא  או עבודה.

יועסק בעבודה וישתכר או אם יקבל הלוואה וישיב אותה למלווה כשיוכל. לפי 

עושה  ,, אדם עשיר שמעסיק עני ומשלם לו משכורת תמורת עבודתוהזאתהתפיסה 

  צדקה גדולה יותר ממי שמעניק נדבה גדולה ולא מצפה לתמורה.

גת הצדקה הבאה היא מתן בסתר: נותן הצדקה אינו יודע לאיזה עני תימסר דר

תרומתו, והעני אינו יודע ממי קיבל אותה. זוהי צדקה לשמה: הנותן נהנה מעצם 

  הנתינה, ואינו מצפה לתודה או ליחס של כבוד מהמקבל.

ודע אחריה יש שתי דרגות צדקה נמוכות יותר: הנותן יודע למי נתן, אך העני אינו י

  ממי קיבל את הצדקה, ולהפך: נותן הצדקה אינו יודע מי יקבל את תרומתו.

ארבע דרגות הצדקה האחרונות הן אלה שהתורם ומקבל הצדקה נפגשים בהן פנים 

אל פנים. הצדקה הנעלית יותר מבין אלה היא זאת הניתנת לפני שהעני מבקש 

ה יותר עומדת צדקה אותה, וכך אינו משפיל את עצמו בבקשת עזרה. בדרגה נמוכ

אבל בסבר פנים יפות,  זעומהשניתנת בתגובה לבקשת העני, מתחתיה מדורגת נתינה 

  ודרגת הצדקה הנמוכה ביותר היא זאת שניתנת בסבר פנים רעות ובעצב.

חוקים המצווים על מתן צדקה לעניים מצויים כבר בתורה. בספר "ויקרא" ובספר 

 "דותיהם בעת הקציר "לקט", "שכחה"דברים" מצווים בעלי שדות להשאיר בש

פאה" לעניים: "לקט" הוא השיבולים הנשמטות מידי הקוצר בשעה שהוא מאלם "ו

ו"פאה"  ;"שכחה" היא האלומות שנשכחות בשדה לאחר איסופן ;אותן לאלומות

קצור. התבואה הנשארת בשדה כלקט, -היא קצה השדה שיש להשאירו בלתי

  ם, וכל אדם רשאי ליהנות ממנה.פאה מוקדשת כולה לנצרכיכשכחה וכ
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  בנק מילות שאלהשאילת שאלות: 

  

  

  

  

  

 

        

הפעולה   מילת השאלה 
  הנדרשת

  מילה / 
  ביטוי מרמז

  דוגמה

  כי, כיוון ש...,  סיבהלחפש   מדוע? למה?
  מפני ש...

השקיע  כידן הצליח 
  עבודה רבה. 

  הצליח דן? מדוע

  
  כיצד? איך?

  לחפש
  אופן, מצב

מילה מתארת 
פעולה, קשורה 

    לפועל

במהירות האצן רץ 

  ושבר שיא עולמי.

  רץ האצן?איך 

מילה שהיא שם   כמותלחפש   כמה?
ופיעה מספר, מ

  לפני שם עצם

בכביש המהיר 
ת ועשרמוצבים 

  מצלמות מהירות.
מצלמות יש כמה 

  בכביש המהיר? 

  היכן/איפה?
  לאן?

  מאין?

  מקוםלחפש 
  אירועאו 

  ציון מקום 
  או אירוע

העולים הגיעו 
מאתיופיה ומחבר 

   .העמים
  הגיעו העולים? מאין

  מי?
  מי הם?

  לאתר זהות
  על מי מדברים? 

מי עושה את 
  הפעולה?

  

  
זיהו את  השומרים

  הפורץ.
  זיהה את הפורץ? מי

  

  מה?
  מה הם?

לאתר זהות 
  הקשורה לפועל

שם או ביטוי 
  הקשורים לפועל

  מעניין. ספרקראתי 
  קראת? מה

  מילה המייצגת 
אנשים, בעלי חיים 

  או צמחים

  איזה? איזו?
  אילו?

לחפש שם תואר 
  צמוד לשם

שם תואר הקשור 
  לשם עצם

  דיברה  פההי המורה
  .הגדוליםעם הילדים 

  מורה?איזו 
  ילדים?אילו 
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  תרגול מילות שאלה

כתבו חמש שאלות לקטע שלפניכם. בכל שאלה עליכם להשתמש בשתי 
  מילות שאלה שונות. 

  השטחים הפתוחים מצטמצמים
  )מטחהוצאת  ",והמרחבישראל האדם "מתוך (

היו מן המטרות החשובות של הציונות.  ההתיישבות בישראל, בניית הארץ ופיתוחה

ת בטון מַ לְ "לבנות", "לנטוע", "להפריח את השממה", קראו המנהיגים; "נלבישך ׂשַ 

ומלט", שרו המתיישבים. כיום שטחים רבים בישראל כבר בנויים ומכוסים בטון 

הולכים ומצטמצמים, , השטחים שאינם בנויים, הפתוחיםוהשטחים  –ומלט 

הולכים ונעלמים מן הנוף הישראלי. המחסור בשטחים פתוחים בולט בעיקר במרכז 

  הארץ ובאזורים המטרפוליניים הגדולים.

  סוגים של שטחים פתוחים: מבחינים בארבעה

ים , יערות, חופי שמורות טבע וגנים לאומייםשטחים הכוללים  – שטחי טבע ונוף  א.

ידי "חוק הגנים הלאומיים ושמורות -ת נחלים. שטחים אלה מוגנים עלוסביב

  תאר ארציות שונות.ידי תכניות ִמ -וכן על הטבע"

שטחים שנועדו לשימוש חקלאי בלבד. מאז קום המדינה  – שטחים חקלאיים  ב.

נוקטת ישראל מדיניות של שמירה על הקרקע החקלאית, כלומר שימוש בקרקע 

כי חקלאות בלבד. מדיניות זאת, אשר קיבלה חיזוק באמצעות החקלאית לצור

ו , ותיקונים שנוספו לחוק מאוחר יותר, הותיר1965 -"חוק התכנון והבנייה" מ

  במדינה שטחים רבים שאינם בנויים.

שטחים ציבוריים כמו חורשות, גנים, פארקים,  – פתוחים בעריםשטחים   ג.

ים רבים ומטופחים נחשבת ל"עיר יש בה שטחים ציבורישכיכרות ועוד. עיר 

  ירוקה" בעלת איכות חיים גבוהה, והיא מהווה מוקד משיכה לאוכלוסייה.

שטחים שאינם מיועדים לחקלאות, לבנייה או  –שטחים פתוחים אחרים   ד.

  והם אינם שמורות טבע או גנים לאומיים. , לפיתוח

פני ששטח פתוח צמצום השטחים הפתוחים בישראל יוצר בעיה סביבתית חמורה, מ

שנבנו עליו שכונה או אזור תעסוקה (תעשייה, מסחר וכדומה), לא יוכל לחזור 

ולהיות שטח פתוח. נבחן את מצבם של השטחים הפתוחים בישראל, נתוודע אל 

  ונראה כיצד אפשר לשמור עליהם.  ,חשיבותם
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  מילות הוראה "בנקשאילת שאלות: "
 דוגמותמילת ההוראה ו הפעולה הנדרשת

כתבו את כל הפרטים והנתונים המתוארים 
 פי סדר הגיוני.-על הנושא, על

בדרך כלל יש להשתמש במילות  תארו:
 תואר מתחום  הספרות.

כתבו רק את הנתונים שאתם מתבקשים 
, ללא כל מתן הסבר או תיאור. כתבו לציין

  במשפטים קצרים.
  . ...3. ... 2. ... 1אפשר לכתוב בסעיפים: 

למילות השאלה מקביל  ציינו:

את שמות ערי  נוציי. מהן/מהם/מי
(מהן שמות ערי . הבירה של המדינה

  הבירה של המדינה?)
כתבו את הרעיון במילים שלכם. יש להבהיר 

משפט או רעיון בניסוח שונה  ופשוט יותר 
מכפי שהם מופיעים בטקסט הכתוב. אפשר 

  .אך אין לתת דוגמהלתאר בהכללה, 

חיב את : המטרה היא להרהסבירו
ההתייחסות לרעיון, כדי שהוא יובן 

מדוע ציווה המלך  וריהסבהיטב. 
  לבטל את הגזרה.

מהכתוב או מידע  דוגמותהביאו דוגמה או 
  העולם שלכם. 

תפקידה של הדוגמה הוא להמחיש את 
  הרעיונות ולבסס את ההסבר.

: המטרה לקשור בין הרעיון לבין הדגימו
הטקסט. כך אפשר לדעת אם הרעיון 

  הובן.

בחרתם בתשובה. יש  מדועעליכם להסביר 
להתבסס על הכתוב או על ידע עולם או על 

  היגיון.
  היעזרו במילות הקישור: כי... מכיוון ש...

כדי להבטיח שהתשובה איננה  נמקו:
  סתמית, אנו נדרשים לנמק.

  עליכם לחשוב על מסקנות (הבנות)
שאינן מופיעות במפורש בטקסט. עליכם 

  תן בעצמכם.לגלות  או

  הסיקו מסקנה:
אפשר להסיק מסקנה על חלק מהטקסט 

  או על כל הטקסט.
במקרים רבים לצורך ההוכחה תידרשו  

) משפט או חלק ממנּו מתוך להעתיק( לצטט
  לצורך ביסוס. –הטקסט. הציטוט 

: המטרה היא צטטו/הוכיחו מן הכתוב
לקשור בין הרעיון לבין הטקסט. הקשר 

  הזה מוכיח הבנה.
עליכם לקּבוע תבחינים להשוואה ולמצוא 
את נקודות הדמיון ואת נקודות השוני בין 

מספר גורמים. לאחר שמצאתם אותן, 
 .מההשוואה שערכתם להסיק מסקנהעליכם 

  (אפשר להיעזר בטבלה.)
  מקור     מקור     שונה/דומה                                    

  א'        ב'      התבחין                   
  
  

  כשישנם כמה מקורות,  השוו:
המטרה היא להציג את הדומה או את 

  השונה ביניהם.

השוו בין שיר לבין סיפור מבחינת 
אורך השורות, מבחינת אורך 

  הטקסט ומבחינת החריזה.
  : יש לציין ולתת הסבר קצר ביותר.הציגו

זהו את הרעיונות המרכזיים (או את 
סקה, וכתבו אותם בתבנית חלקיהם) בכל  פ

  הסיכום.

: בדרך כלל מסכמים מתוך מאמר סכמו
  עמדה.

לאחר שציינתם את התבחינים העיקריים 
פי -של הערך, מיינו את הטקסט על

התבחינים, ורכזו בפסקה אחת את כל 
  המשפטים השייכים לתבחין.

בדרך כלל מתמצתים מתוך ערך  תמצתו:
  אנצקלופדי או ספר לימוד.

התשובה חייבת להיות תואמת את 
 הנדרש בשאלה.
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  מילות הוראהל ותרג

וחברו שש שאלות כשאתם משתמשים , "מערכת התקשורת" מתוך המאמר קראו את הקטע
  במילות הוראה או בשילוב של מילות הוראה ומילות שאלה.

  מערכת התקשורת

  , הוצאת מט"ח)"ישראל האדם והמרחב"(מתוך 

נפרד מחיי האדם -ם הפכו מערכות התקשורת לחלק בלתיבראשית שנות האלפיי

יום -, בעבודה, בעסקים ובשעות הפנאי, וחשיבותה של התקשורת בחיי היוםבבית

עשיר של אמצעי תקשורת המעבירים  עַ עלתה במהירות. תושבי ישראל נהנים מהיצֵ 

כמויות אדירות של מידה במהירות רבה. אחת ממערכות התקשורת החשובות 

  ביותר כיום היא רשת האינטרנט.

  שורת אפשר למיין לשני תחומים:את הפעילות הענפה של מערכת התק

ידי אמצעים מודפסים -וידע לקהל הרחב עלהפצה של מידע  –תקשורת המונים   .1

ידי אמצעים אלקטרוניים (כמו -(כמו עיתונים, ירחונים, כתבי עת, ספרים), או על

רדיו, טלוויזיה, קולנוע, רשת האינטרנט). משיכתם של אמצעי תקשורת אלה 

כשיר רב השפעה לעיצוב אופייה התרבותי של החברה גדולה, והם מהווים מ

  בארץ ובעולם.

  כיצד?  

מערכות תקשורת ההמונים הן מהירות ויעילות, ומידע על אירועים המתרחשים   

 )גיע סמוך מאוד לזמן התרחשותם אל תושבי המקוםמַ  ,במקום כלשהו בעולם

סירו רץ הֵ הא-לווייני התקשורת החגים סביב כדורואף לרבים מתושבי העולם. 

את מגבלת המרחק בקליטת שידורים, וכיום אפשר לשדר ולקלוט מידע מכל 

מקום ובכל מקום בעולם. בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית הוקמו רשתות 

האמריקנית או רשת הרדיו  CNNלאומיות כמו רשת הטלוויזיה -תקשורת בין

ן אמת" הבריטית, והן מדווחות על אירועים שקורים ב"זמ BBCוהטלוויזיה 

(לעתים הן מדווחות על אירועים שהתרחשו  ,בתחנותיהן הפזורות ברחבי העולם

  ).במקום מסוים עוד לפני שרשתות התקשורת המקומיות דיווחו עליהם

אמצעי תקשורת ההמונים משמשים גם לחיזוקם של קשרים מקומיים,    

ות רדיו ידי פיתוח מקומונים (עיתונים אזוריים), תחנ-ים ואזוריים עלקהילתי

  או מערכות טלוויזיה במעגל סגור. אזוריות
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  כותרתה –עם טקסט"  תיהלוך"       

  תפקידי הכותרת וסוגי כותרות

  

שיר  , שם שלכתבה או כותרת היא כתובת בראש פרק בספר או בעיתון, בראש מאמר

  סיפור. של או 

  :תפקידי הכותרת

  ;למסור את עיקר המידע שבטקסט או לרמוז עליו  .1

  לב הקורא ולעורר בו סקרנות ועניין.-למשוך את תשומת  .2

  

  .פי תוכנן-למיין את הכותרות לשני סוגים על אפשר

  כותרת מוסרת מידע  .1

  הכותרת מוסרת מידע ענייני, עובדתי.  

  ת את עיקר המידע שבטקסט. אחדוהכותרת מוסרת במילים   

  כותרת נוקטת עמדה  .2

  ציגה את עמדת הכותב בנושא.הכותרת מַ   

  הכותרת מגמתית, רומזת על דעת הכותב, או נאמרת בגלוי.  

  

נמצאת מתחת לכותרת הראשית, ותפקידה להבהיר את הנאמר  – כותרת משנה

  בו.עוסק הטקסט בכותרת הראשית, להרחיב, לפרט ולהציג את הנושא העיקרי ש

  לשון הכותרת –נוסח הכותרות 

  מעורר סקרנות ועניין. ,פיקנטיעובדתי או בנוסח -הכותרות מופיעות בנוסח ענייני

  :דוגמות

  התחממות –מזג האוויר   א. 

  זוהי כותרת מוסרת מידע, הנוסח שלה ענייני.  

  !אל תתנו להם רובים  ב.

  זוהי כותרת נוקטת עמדה, הנוסח שלה ענייני.  

  ?עד מתי  ג.

  זוהי כותרת פיקנטית, איננו יודעים מה יהיה נושא המאמר.  

  ?למה מעדיפים קרחת  ד.

  זוהי כותרת עניינית, אך היא מעוררת סקרנות בגלל ניסוחה כשאלה.   
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  . שאחריו וענו על השאלות ,שלפניכם מאמרהקראו את 

  עמוס פרידלין / קחו אתכם את האשפה –אל תהיו זבלים 

  )Ynet מתוךעובד (מ

פסטורלי על -מתכוננים לבלות בחיק הטבע בסוף השבוע? מבט קצר וממש לא

חופי הים, ביערות ובפארקים עשוי לשכנע אתכם לקחת את המראות הנפוצים ב

  הזבל כשתלכו משם. כי יש לנו ארץ מטונפת, אבל זה לא חייב להיות כך.

רבים מבין אלה שינצלו את מזג האוויר החם בסוף השבוע כדי לפקוד את אתרי 

הטבע ברחבי הארץ, משוכנעים שיש מי שיאסוף את שקיות הזבל שהם ישאירו 

כך יפה ומאורגנת ליד הפחים הגדושים. אך האמת המרה היא - מה כלֵר אחריהם בע

, מאותו בו ביליתםשמוכרז -שברוב המקרים אין איסוף זבל מחוף הרחצה הבלתי

  ד שמצאתם ביער, או מהפארק ששהיתם בו כמה שעות.דָ אזור מבוֹ 

גיעים בעלי חיים כמו שועלים, תנים או חזירי בר, והם קורעים את כבר בלילה מַ 

השקיות, מפזרים את האשפה לכל עבר ומסתכנים בפציעה ואפילו במוות מחנק. אם 

האשפה שנותרה אחריכם, תמשיך לטנף את המקום עד שתתכלה רק  –לא די בכך 

  לאחר עשרות עד אלפי שנים.

ל, כי בשביל זה אנו ואז זה הזמן לשנות את הגישה. אל תאמרו: "הם בטח ינקו הכ

" ," אמרו מעתה: "אני פשוט אקח את האשפה ִאתי.משלמים מסים במדינה הזאת

  בלי לחפש אשמים ובלי לבוא בטענות. 

יגלה, שהוא מרגיש טוב יותר עם עצמו ועם הסביבה, ולא פחות  ,מי שיעשה זאת

  גם הסביבה ִאתו.  –חשוב 

  משימות

  ב. כותרת נוקטת עמדה  א. כותרת מוסרת מידע  ?סוג הכותרתמה   . 1

  תב. פיקנטי      תא. ענייני  ?נוסח הכותרתמה   .2

  הסבירו את בחירתכם.  

  מתוך הכותרת? רקללמוד על תוכן המאמר  אפשרמה   .3

  הציעו כותרת אחרת לכתבה.  .4

  ?תחום חיים עוסק המאמרבאיזה   .5

  ד. גאוגרפיה  ג. אקולוגיה  ב. עולם הצומח  א. עולם החי  

  מהי הצעתו?  .ציע לשנות גישההכותב מַ   .6
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  ותמשימות בנושא כותר

  

  לפניכם כותרות מאתרי אינטרנט ומכתבות עיתונאיות.    א.

, וציינו אם היא נוקטת עמדהאו מוסרת מידע ציינו את סוגה של כל כותרת:   

  .פיקנטית""

  )ynetִהגיע עידן האנרגיה הסולרית (  .1

  )ynet(קרקס ושמו או"ם   .2

  )ynet(לוב הכריזה על הפסקת אש   .3

  )nrgים לחפש ניצולים (ממשיכ –שבוע לאסון ביפן   .4

  )nrgלא צריך סרטים מעוררי פאניקה לקראת רעידת האדמה בישראל (  .5

  )wallaמועצת הביטחון של האו"ם אישרה תקיפה בלוב (  .6

  )wallaלא חברה טובה ( –ארצות הברית   .7

  די לאלימות!  .8

  אם תרצו אין זו אגדה!  .9

  בואו ותראו בעצמכם.  .10

  קולה! המים יקרים? תשתו   .11

  אין מה לראות חבל על הזמן!  .12

  שערוריית הרכבת לירושלים.   .13

  חבל שננסי לא מתה.   .14

  שתיקת הפסיכולוגים!  .15

  

  (פיקנטית או עניינית). ארץ השמש השוקעתציינו את נוסח הכותרת:   ב.

הכותרת הופיעה לאחר האסון שפקד את המדינה: רעידת אדמה, צונאמי   

  יניים.ופגיעה בכורים גרע

  

  גזרו מן העיתון חמש כותרות, הדביקו אותן במחברת.  ג.

  קבעו את סוג הכותרות ואת נוסח הכותרות.  
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  ל... מקדמי הבנה חסמי קריאהמ... 
  ופענחו את משמעותם ואת תפקידם.  ,מקרא קבועכאשר אתם קוראים טקסט, סמנו את חסמי הקריאה לפי 

. מילים לא 1
 ___ מוכרות

  . מאזכרים2
_______ 

  . סימני פיסוק4 . מילות קישור3
~ 

  . אמצעים5
  רטוריים

 *אמנותיים  
  . קריאה1
  קדימה – אחורה    
  . משפחות מילים2
  . איתור שורש3
  . חיפוש אחר4

  מילה נרדפת    
  . ניסיון להבין5

  את הטקסט     
  ללא המילה    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  כינויי גוף
  הוא, היא, הם, הן...

  כינויי יחס
  , אותה, אותם, אותן...אותו

ן, לו, לה, להם, הם, בהבו, בה, ב
  אצלו, אצלה להן...

  כינוי רומז
  הללוזה, זו, אלו, אלה, 

  כינויי שייכות
  מבחן שלהה –בחנה ִמ 
  בקשה שלהםה –שתם ָק בַ 

  ביטוי מכליל
 –העיתונות, הרדיו והטלוויזיה 

  אמצעי תקשורת אלה...
  מאזכר נרדף

 םהזאטוטיבהנאה מרובה שיחקו 
  .הפעוטותבחצר. הגננת ראתה את 

כדי לאתר מאזכר יש למצוא את 
הנושא שהוזכר קודם לכן ומתייחס 

 למאזכר.

  ,גם, ו – תוספת
  נוסף על כך, יתר על כן               

  , כך, בהמשך-בהתחלה, אחר – זמן
  לאחרונה, כש..., , לפני, בזמן ש...          
  כה...עם רדת החשֵ           

  , אך, אולםאבל – ניגוד
  הואיל ו..., משום , כיוון ש.. – סיבה

  , היות ש..., כיש...             
  , בעקבות זאתלכן, לפיכך – תוצאה
  , בשביל, לבל, פןכדי, למען – תכלית
  כלומר, דהיינו – הסבר

  בהשוואה ל..., בדומה ל...,  – השוואה
  , כמו, כשם ש...בניגוד ל...                  

   אף על פי אף,-על למרות,חרף,  – ויתור
  , גם אם.ש..             

 

בסוף  (.) נקודה
  משפט.

  (")  מרכאות
(דיבור  ציטוט -

  ישיר)
  שם/כינוי,  -
  ,היפוך משמעות -
  מטפורה,  -
  ,מושג (" ") -
  מטבע לשון  "בור  -

  .סוד"   
  סימן קריאה (!)
  סימן שאלה (?)

  פסיק (,)
 –(:)  נקודתיים

דיבור ני לפ ,פירוט
  ישיר

  הסבר –()  סוגריים
  ) -מקף מחבר (

  )–(קו מפריד 
 

  דימוי
  האנשה

  חזרה על מילים
  מטפורה
  אירוניה

  גוזמה
  שאלה רטורית

  
  
  
  
  
  
  
  
 

טבלה.אם חל איסור לסמן בטקסט, העתיקו את חסמי הקריאה לְ                    
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  מוכרות-לאמילים חסמי קריאה:                 
בקו, והמשיכו לקרוא. אם  ריאה נתקלים במילים לא מובנות. סמנו אותןבמהלך הק

  מוכרת אינה חשובה להבנת העניין, דלגו עליה המשיכו לקרוא.-מילה לא

  דרכים להבנת מילים

, כלומר מתוך המשפט שהיא מופיעה בו, במשפט בהקשרנסו להבין אותה   . 1

מה ואחורה, ושערו לפניו או במשפט אחריו. קראו משפט או שניים קדימה 

שלה ליתר המילים במשפט או במשפטים , לפי ההקשר פירוש המילה

  הקרובים.

. משפחות מיליםשלה ויצירת  השורשאפשר להבין מילה לא מוכרת בעזרת   .2

 מצבעה. לדוגמה, כל החומרים בצורת המילה (משקל)כן נסו להבינה לפי -כמו

מו: ִמספרה, ִמסעדה, נשמעת כ צבעהִמ מיובאים מארצות המזרח. המילה 

  הוא מקום שבו צובעים בגדים. מצבעההמציינות מקום. אם כן, פירוש המילה 

  :עיצורי שורש ומוספיות            

  עיצורי שורש הם שלוש אותיות (או ארבע) שחוזרות בנטיות.           

  האות הראשונה של השורש נקראת פה"פ (פ' הפועל).           

  השנייה של השורש נקראת עה"פ (ע' הפועל). האות           

  האות השלישית של השורש נקראת לה"פ (ל' הפועל).           

  הן אותיות הנוספות על אותיות השורש.  מוספיות           

  א (תחילית)  –ד -מ-ל –ד    מַ לְ אותיות הנוספות לפני אותיות השורש. אֶ  –תחיליות            

  י (תוכית) –מ -ל-ש –ים לִ ְׁש אותיות הנוספות בין אותיות השורש.     ִה  – תוכיות           

  סופית)נו ( –מ -ל-ש – נּוְמ ּלַ אותיות הנוספות לאחר אותיות השורש. ִׁש  –סופיות            

בטקסט. החליפו את המילה הקשה  מילים נרדפותדרך נוספת היא מציאת   .3

אם היא מתאימה להקשר  במילה נרדפת, שבצו אותה במשפט, וחשבו

  בטקסט.

חלקו את , נסו להיזכר במילה אנגלית מוכרת או מילים לועזיותאם מופיעות   .4

  למילים מוכרות, ונסו להבין לפי ההקשר. המילה

החדשים מסייעים בהבנת מבנה קרום כדור  גאולוגיההלדוגמה, ממצאי   

  הארץ.

ולכן פירוש המילה:   – מדע)לוגיה ( ,או (ארץ) גֵ  – גאולוגיהנפרק את המילה    

  מדע הארץ.

  חפשו אותה במילון. –אם בכל זאת לא הבנתם את המילה הקשה   .5

בטקסטים רבים במשלב גבוה מופיעים ניבים וביטויים. אם לא הצלחתם   .6

להבינם מתוך ההקשר, חפשו אותם במילון. תוכלו למצוא פירוש של ניב או של 

  .בניבאחת המילים המופיעות ביטוי. לפי 
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  מאזכרים: חסמי קריאה                                 

. ת בין חלקי הטקסטת ולכידּוהשימוש במאזכרים מאפשר יצירת קישוריּו

  מאזכרים מופיעים בתוך משפט, בין משפטים ובין פסקות.ה

  מאזכר משמש תזכורת לאדם, לחפץ, למושג או למצב שהוזכר קודם לכן.

את הרצף של הטקסט. נוסף על כך, הם יוצרים גיוון  המאזכרים עוזרים להבין

  מאחר שהם מאפשרים לא לחזור על שם האדם או החפץ או המושג. 

  דוגמות

  תמונות משנים עברו. בוכי היו  ,הארגז היה כבד  .1

  .זהעליך להמשיך בתהליך  .ירון, אתה מתקדם מאוד בלימודיך  .2

  טבלת מאזכרים

מילות יחס   ארי פועלות  יי רמזכינו  כינויי שייכות  כינויי גוף
  בנטיה

  הוא, היא, 
  הם, הן

שלו, שלה, 
שלהם, שלהן, 

  ובית ,םבית

זה, זו, זאת, 
אלה, אלו, 
  ההם, הללו

כך, אז, שם, 
  כאן, כך, 

בגללו, אצלו, 
  אותי, בו, לו

  למי הם מתכוונים. כתבוובקטע שלפניכם  זהו את המאזכרים 

    שראל?מצטמצם היקף השטחים הפתוחים בידוע מ

כל הרחבה של השטחים הבנויים במדינה נעשית על חשבון השטחים הפתוחים 

. הרחבת השטחים הבנויים בישראל נובעת מכמה תהליכים בההמצויים 

  המתרחשים במדינה מאז הקמתה.

, היוצר ביקוש הולך וגובר לשטחי בנייה המיועדים גידול האוכלוסייה המהיר  *

  קה.למגורים, לתשתיות ולאזורי תעסו

 ,כמובן, ואלההמתבטאת בבניית דירות גדולות יותר.  ,עלייה ברמת הרווחה  *

  שטחים פתוחים. וןנעשות על חשב

קרקע -המעבר מן הערים אל הפרוורים ולמגורים בבתים צמודי – תהליך הפירוור  *

הרחיב עוד יותר את היקף השטחים הבנויים וצמצם את היקף השטחים  –

מינוע, שבזכותה תושבים רבים יכולים לגור במרחק הפתוחים. העלייה ברמת ה

ואת הפיכתם של שטחים פתוחים רבים  זהרב ממקום עבודתם, האיצה תהליך 

  לשטחים בנויים.

שנות קיומה של מדינת ישראל הולכים ומתעצמים,  60, אשר במהלך אלהתהליכים 

  במרכז הארץ. עיקר"מאיימים" על שארית השטחים הפתוחים במדינה, ב
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  ריםָּׁש ַק  :חסמי קריאה                     

פסקה חייבת להיות לכידה, כלומר כתובה כיחידה אחת, וכל המשפטים בה עוסקים 

  בטקסט. לכידותבנושא אחד. שימוש נכון בקשרים תורם ל

לקטע  מתחברות ת היא הדרך שבה מתחברים המשפטים לפסקה, והפסקותקישוריּו

  לטקסט שלם.ּו
מחברות ומקשרות בין מילות התוכן  . הןמילות תפקודת גם מילות קישור נקראו

(שמות עצם, פעלים, שמות תואר ושמות פעולה). מילות תפקוד כוללות מילות יחס 

  ומילות קישור הנקראות גם קשרים .

  להטות. אפשרמחברות בין המילים. את רוב מילות היחס  מילות יחס

מציינות את היחס הלוגי ן ה .מחברות בין משפטים ובין פסקות מילות קישור

  .ביניהם. מילות קישור חשובות להבנת הטקסט )ההגיוני(

  :דוגמה

ההליכה תהיה חוויה נעימה  ,כדאי להשקיע קצת יותר בתכנון ,הולכים עם ילדים

  לכולם.

  משפט מילות הקישור.כעת נוסיף ל

ההליכה תהיה כדי שכדאי להשקיע קצת יותר בתכנון  ,הולכים עם ילדים כאשר

  חוויה נעימה לכולם.

כדי למצוא קשר בין פסקות, נאתר את מילת הקישור ביניהן. כך נוכל להבין את 

  מבנה הטקסט כולו.

  :דוגמה

 לאחר שיצאו כולם, ציוותה השופטת על הנאשם להתקרב סמוך אליה ואמרה

  .": "הבט נא יפה מסביב, אם הננו לבדנובלחישה

  " ענה בתמיהה.,הננו לבדנו"

דיברה חרישית. "אם תבטיח לי לשאתני לאישה, אפסוק לזכותך,  ןפי כ-על-אף

  ויצא מן האולם. ," הבין הנאשם שהשופטת לועגת לו.ומחר תהיה מלך

המציינות ויתור, התרחשות הנוגדת  פי כן-על-אףאת שתי הפסקות מחברות המילים 

  .הציפייהאת 

  מילות קישור והבנתן נדרשות לעתים לשם הבנה נסתרת.הכרת 

) 2. לבין המשפט (הקטן דיבר הילד ולכןשתקתי, ) 1יש הבדל בין המשפט (ל, למש

  הילד הקטן דיבר. ולמרות זאתשתקתי 
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  ) אפשר להבין שבכך ששתקתי, אפשרתי לילד לדבר.1במשפט (

דיבר. ) אפשר להבין שכאשר שתקתי, ציפיתי שגם הילד ישתוק, אך הוא 2במשפט (

הוא לבין המשפט ו יתולאירוע בגלל דע הוא הוזמןחשבו על ההבדל בין המשפט 

  .הוזמן לאירו למרות דעותיו

  

מילות הקישור מציינות סוגי קשר שונים: סיבה ותוצאה, תכלית, ויתור, תנאי, 

  בררה, ניגוד ועוד. 

  השתמשו בהן בעת הצורך.  .תמצאו אותן מאורגנות בטבלה שלפניכם

  

  )שכיחות(טבלת מילות קישור 

  תוצאה  תוספת  ניגוד  סיבה  זמן

  כאשר

  כש

  כך-אחר

  בזמן ש

  ראשית

  שנית

  תחילה

  לבסוף

  לאחרונה

  לפני

  עקב

  מפני ש

  כיוון ש

  משום ש

  הואיל ו

  כי

  אולם

  אבל

  אך

  אלא

  ברם

  נוסף על כך

  וגם

  כן-על-יתר

  זאת ועוד

  כן-כמו

  

  לפיכך

  משום כך

  כתוצאה מכך

  לכן

  השוואה  תכלית  ספק, אי בהירות  ויתור  הסבר

  כלומר

  דהיינו

  ררוצה לומ

  זאת אומרת

  פירושו של דבר

  ניתן לומר ש

  למרות

  ןפי כ על -אף

  פי ש-על-אף

  

  כנראה

  ייתכן ש

  מתקבל על הדעת

  קרוב לוודאי

  חושבים ש

  למען

  כדי

  בשביל

  בניגוד ל

  לעומת

  בדומה ל

  בהשוואה ל

  כפי ש

  כמו 
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 את הקטעים האלה כתבו תלמידים. קראו את שלושת הקטעים שלפניכם.
  והחליפו אותן במילות קישור נרדפות. ,ת הקישוראת מילובהם זהו 

  קליטת תלמידים עולים

ולכן הוא חייב להיות  ,תהליך הקליטה של תלמידים עולים אינו תהליך קל ופשוט

ידי אנשים מתאימים. ראשית, חשוב להביא -מטופל בצורה רצינית ורגישה על

המוצא,  בחשבון את ניתוק הקשרים של התלמיד מן העבר, מהחברה של ארץ

ואילו יצירת  ,מהשפה, מהנוף ומהתרבות של ארץ הולדתו. הניתוק הוא תהליך מהיר

התלמיד יכול להישען -, אין העולהעל כך מושך. נוסףמתהליך היא קשרים חדשים 

, את פיכךקליטה. ל לעל הוריו, שגם הם בדרך כלל עולים חדשים שעוברים תהליך ש

 , מצוות המורים שבוכן נוער בבית הספר ועיקר התמיכה הם צריכים לקבל מחברת ה

ספק, גם העולה עצמו חייב לעשות מאמץ בשילובו. זהו אפוא תהליך משותף של  ללא

  ותיקים ועולים גם יחד.

  מי יצילני מהבחינות

זו אינה שלי. את אמירה " ."הבחינות אינן משקפות את הידע האמתי של התלמיד

בכל זאת כל שנה, בערך בזמן הזה, אנו זה שמעתי בין אנשי חינוך בטלוויזיה. ו

מקבלים לוח בחיות צפוף ומייאש. החברה הגדולים "מנחמים" אותנו: "חכו שתגיעו 

" אני באמת חושבת כי הבחינות אינן מוכיחות כלום. ההוכחה לכך .י' -לכיתה ט' ו

- על-אני. לפני כל בחינה אני מתכוננת ברצינות רבה, ולא ברגע האחרון, ואף –היא 

ל ווהכ ,כן אינני מצליחה. אני תמיד מרגישה לחץ בזמן הבחינה, כואבת לי הבטן-פי

טוענים: "אין ברירה, צריך להתגבר, כל החיים זו בחינה  יבורח לי מהראש. הורי

מתח כדי להתחשל על " נוסף על כך, צריך ללמוד להתגבר על לחץ ו.אחת גדולה

הם: "כל המשפטים האלה רק " אני אומרת ל,לחיים העתידיים. "זה לא עוזר לי

  רון?שהו יש פְת י" אני בטוחה שאני לא לבד, אולי למ.מעצבנים

  "מלחמת העצמאות"

עצמאות! איזו מילה עמוסת קסם! אנחנו משתוקקים לעצמאות, כהוכחה לכך 

, שאנו הולכים ומתבגרים. אבל לפעמים אנחנו ןשאיננו עוד ילדים שנותנים בנו אמו

 ,המבוגרים אינם מאמינים שאנו בוגרים מספיקשחר לכודים במעגל קסמים: מא

תוצאה מכך איננו יכולים להוכיח את כ .הם אינם נותנים לנו הזדמנות להוכיח זאת

  עצמנו כבוגרים.
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  סימני פיסוק :חסמי קריאה                     
הפיסוק משמש כאמצעי רטורי או כאמצעי להבנת הטקסט. לפניכם חלק מסימני 

   .דיהםהפיסוק ותפקי

  )"  "( מרכאות  .1

  : קראתי את הספר "צבע הפנינה".שם, מושג או כינוילציון   א.

  ).12: "שמעתי את תלונת בני ישראל" (שמות, ט"ז ציטוטל  ב.

  : השופט קבע: "אין שחר לדברי הנאשם."דיבור ישירל  ג.

: הנואם נשא דברים במשך שעה ארוכה, הוא "חפר", שיבוץ סלנגל  ד.

  .ואנחנו נרדמנו

  : במשמעות הפוכה או לא רגילהלשימוש   ה.

  קניתי חולצה באלף שקל, ממש "בזול".  

: אדם מכובד נחשד בגניבה מלקוחותיו, ו"ידידיו" החליטו אירוניהל  ו.

  שהוא אשם, עוד לפני שנשפט. 

  : העץ "בוכה".מטפורהלציון   ז.

  (   ) סוגריים  .2

  :פירוש, ללהוספת מידע, הסברל  .א

  אתר חירייה (שימש בעבר כמקום הטמעת אשפה).הבניין הוקם ב  

  :הוספה לצורך הדגשהל  ב.

  את ירקות השורש (כולל עלים וגבעולים) יש לבשל כעשרים דקות.  

  , למאמר מוסגר:הערת אגבל  ג.

  מערך הכבאות פעל כהלכה (לא לדעת המשטרה) בעת השרפה הגדולה.  

  :תרגוםל  ד.

היצירה הנפלאה של  האורקסטרה (התזמורת) ניגנה שוב ושוב את  

  בטהובן.

  :פירוטאו ל הדגמהל  ה.

וכביש הקיצור בכניסה לת"א) מקצרים  6כבישי האגרה בישראל (כביש   

  את משך הנסיעה ליעדים רבים.

  ריבוי סימני שאלה (????) או סימני קריאה (!!!) –פיסוק "רגשני"   .3

  של המוען.רגשות או מחשבות מציין   

  משתמשים בשלוש נקודות (...) קטיעת מחשבותכדי לציין   

שימוש "רגשני" מאפיין טקסטים הַמביעים עמדה ורגשות, טקסטים של   

  שכנוע, פרסומות, ביקורת.

   נקודה (.)  .    4
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  ס"מ. 30 -באה בסוף משפט חיווי. דוגמה: הכינרת עלתה השנה ב

  אין לכתוב נקודה בכותרת.   

   פסיק (,)  .5

  פסקת נשימה. נציין מקרים אחדים.בא במקרים רבים לציון ה         

  ואחריה: דני, לקחתי את ספרך.פנייה לפני   א. 

  תסתיים בניית הגשר בשכונה. ,ייבשנה הבאה, גבירותי ורבות  

: החלקים החוזרים מופרדים בפסיק, אך לא לפני ו' ביטוי מכלילאחרי   ב.

  החיבור.

נהגים שלוש סיבות לתאונות דרכים: מצב הכבישים הגרוע, התעלמות   

  מתמרורים והתנהגות הולכי הרגל.

  או יותר, יופרד כל חלק בפסיק. משני משפטיםכאשר המשפט בנוי   ג.

  רעידת האדמה הייתה חזקה מאוד, למרות זאת לא נגרמו נזקים כבדים.  

  סימן שאלה (?) . 6

  . אחרי שאלהבא בסוף משפט          

  מדוע נודדות הציפורים בחורף?     

  . דוגמה: מה? כל כך מהר?חסריםאו  עיםמשפטים קבואחרי    

  סימן קריאה (!) . 7

 או תמיהה, התרגשות, צער, הבעת משאלה , הבעתציוויבא בסוף משפט אחרי     

  .קריאה

  דוגמות: פנו דרך! הוי, איזה אסון! כל הכבוד!

  נקודתיים (:)  .8

  : ציטוטלפני   

  "לך לך מארצך וממולדתך" נכתב בספר בראשית.   

  : ירדיבור ישלפני   

  נשיא המדינה הצהיר: "מדינת ישראל תפעל להשגת שלום עם שכנותיה."   

  : ביטוי מכלילאחרי   

  בכתיבת פסקה נכתוב שלושה חלקים: פתיחה, גוף וסיום.   

  : פירוט אחרי המילים המביעות  

  כלומר, דהיינו, למשל ועוד.   
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  לפניכם קטע מויקיפדיה.
  כל סימני הפיסוק שהיו בקטע נמחקו.

  שחזרו את סימני הפיסוק. ציינו את מס' שורה ואת שם סימן הפיסוק החסר.   א.
  השוו את הפיסוק עם חבריכם.  ב.
  אפשר להשוות עם הטקסט המקורי בערך "אכילס" בויקפדיה.  ג.

- אכילס היה בנם של נימפת הים תטיס ופלאוס מלך המירמידונים בְפִתיה דרום

דעה כי חיי בנה בסכנה טבלה את אכילס התינוק מזרח תסליה לפי האגדה תטיס שי

במימי הסטיקס כדי שגופו יתחשל כפלדה ויהיה חסין לפגיעות על פי אותה אגדה 

חששו האלים מקיומו של כוח בלתי ניתן לפגיעה ועל כן גרמו לתטיס לשכוח להרטיב 

את עקב התינוק בו החזיקה כשהכניסה אותו למים על פי גרסה אחרת לסיפור 

זרקה את בנה התינוק לאש כדי לחסן אותו מפניה אבל אביו הוציאו משם תטיס 

אגדות אלו הן ככל הנראה ממקור מאוחר יחסית שכן אצל הומרוס אכילס אינו 

פגיע ואפילו מצוין במפורש מקרה של פציעתו בקרב כשגדל נשלח -מתואר כבלתי

  ללמוד אצל הקנטאור כיירון

  ' השורה ואת שם סימן הפיסוק החסר.את מס ציינולפניכם קטע ללא פיסוק. 

  פתרונות לבעיות התחבורה בעיר תל אביב

עיריית תל אביב יפו חייבת למצוא פתרונות לבעיות התחבורה והחנייה הרבות 

   .בפניהם היא עומדת חמש הצעות לפתרון הבעיה עומדות על הפרק

בוריים אשר החנייה בהם ההצעה הראשונה היא הקמת מספר רב של חניונים צי

פטורה מתשלום חניונים אלו יהיו ממוקמים בפרוורי העיר בסמוך לתחנות הסופיות 

של התחבורה הציבורית ובסמוך לתחנת הרכבת ההצעה השנייה היא שתופעל  

תכנית סינגפור דהיינו ייסגר האזור המסחרי של העיר לתנועת רכב מנועי ברוב שעות 

בלילה ההצעה השלישית אמנם יקרה אולם היא  12:00בבוקר עד  9:00היום מ 

עשויה לפתור את מרבית בעיות התנועה והחנייה בתל אביב בדומה לערים רבות 

י יעֵ צִ בעולם הרכבת התחתית בדומה למטרו בצרפת ולאנדרגראונד באנגליה מַ 

ההצעה הרביעית מצדדים בהכנסת כמות גדולה של מיניבוסים קטנים ונוחים אך 

לאסור כניסת כלי רכב פרטיים למרכז העיר דבר זה יחסוך מהאזרחים גם  יםמבקש

חיפוש אחר חנייה תשלומי קנסות וניצול מהיר של הזמן העומד לרשותם בהצעה 

החמישית יש ניסיון להפוך את תושבי המדינה להולנדים או לאיטלקים שהאופניים 

רמת בריאות  הוא כלי התחבורה העיקרי שלהם הצעה זו יכולה ללא ספק לשפר את

  הגוף והנפש של הישראלים וגם את רמת הכיס
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  אמצעים רטוריים חסמי קריאה:                           
כדי להשפיע על המאזין או על הקורא, משתמש הדובר או הכותב באמצעים 

  לשוניים המעשירים את נאומו או את כתיבתו.-רטוריים, אמצעי סגנוניים

יא ליצור רושם על הקורא, לקשט את לשון הדובר או מטרת האמצעים הרטוריים ה

הכותב, לשכנע אותו בצדקת דבריו, לעניין אותו, למשוך את תשומת לבו, לרתק 

  אותו ולהתקרב אליו.

  

  מהאמצעים הרטוריים, שבעזרתם נבין את כוונת הכותב ואת עמדתו. חלקנכיר 

  נרדפּות   .1

לעתים הן שונות ברובד  מילים נרדפות הן מילים הדומות במשמעותן, אך  

  הלשוני שלהן או בקונוטציה.

  דביל –טיפש  – כסיל  

  משלב גבוה – בן כסיל תוגת אמו  

  משלב בינוני – היועץ הטיפש ִהציע לשותפו לחסל את החברה  

  סלנג. –משלב נמוך  – איזה דביל הילד הזה!  

  תניגודיּו  .2

  ביעות משמעות הפוכה.מַ המילים   

  התרחק –לגרוע, התקרב  –יף גאוותן, להוס –צנוע   

  את ההכנסות שלהן ממסים. גרעהתקציב לעיריות, אך  הוסיפההממשלה   

  חזרות  .3

צלילים, על מילים מסוימות שהמוען מבקש להדגיש, על צירופים או חזרה על   

  על משפטים כדי להדגיש עמדה ומסר.

  מצב.,אך אינם עושים דבר לשינוי המדברים, מדברים, מדבריםחברי הכנסת 

  זעק לעזרה, אך איש לא שמע.  הואצעק את בקשתו,  הואאמר את דברו,  הוא

  לשון ציורית  .4

  האנשה  א.

  תכונות של בני אדם לבעלי חיים או לעצמים דוממים.ייחוס   

  לעורב: "תן לי את הגבינה, ואתחיל לשיר". אמר השועל  

  .וחייךבחיבה במלאך  התבונן הירח  
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  דימוי  ב.

ם או גוף לדבר אחר, בעל מכנה משותף. ההשוואה נערכת השוואה בין עצ  

  או בלעדיהן. מעין, כ, כמובאמצעות מילות ההשוואה 

  .כארי בסוגרהאסיר חש   

  .מעין טורנדומעל הים התחוללה סערה עזה,   

  הוא לי. כמו אחחברי היקר,   

  מטפורה  ג.

משמעות מתחום אחד לתחום אחר, כאשר קיים דמיון כלשהו העברת   

  שני המושגים. בין 

  .לפסגת ההרהרגשתי שהגעתי  ,כשקיבלתי את התעודה  

  להצלחתך.  קרקע פורייההשקדנות שלך היא   

  הגזמה  .5

  .בביטויי גוזמה, הפרזהשימוש   

  העולם כבר שמע את הסוד שלי. כל  

  (נאמר לאחר חמש דקות המתנה). שנהאני מחכה לך כבר   

  .עד סוף העולםאלך אחרייך   

  י לך...פעם אמרתאלף   

  ניבים  .6

א צירוף מילים שמשמעותו הכללית שונה ממשמעות המילים המרכיבות והניב   

  אותו.

  התפוח אינו נופל רחוק מן העץ.  

הכוונה איננה מילולית: לתפוח שאינו נופל רחוק מן העץ, אלא מושאלת: הבן   

  דומה להוריו, הבן אינו שונה בתכונותיו מהוריו.

ן הכוונה מילולית: שפך שמן למדורה, אלא אי –הוסיף שמן למדורה   

  מושאלת: הגדיל את המהומה, הוסיף לסבך את העניין.

  שאלה רטורית  .7

שאלה הנשאלת לא כדי לקבל עליה תשובה, אלא כדי להביע קביעה מודגשת,   

  או תמיהה ועוד. בדרך כלל התשובה על השאלה ברורה וידועה. 

   "דני, השתגעת?"אותו:  מא שואלתיסדר. א-בחדרו של דן שורר אי  

  האם ַמביעה בשאלה הרטורית את חוסר הנחת שלה ממראה החדר.   

 שואלת יעל. "אתה מצפה שאתייחס ברצינות לדבריך?"יעל ורועי מתווכחים.   

יעל מבטאת את חוסר האמון שלה בדברי רועי ואינה מצפה לתשובה לשאלה 

  זו. 
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  תרגול
  אמצעים רטוריים. בו ומצאו ,ביץקראו את השיר "גאווה" של דליה רביקו

תפקידו בשיר. היעזרו את ו ,בה מופיע הואש  השורהאת את האמצעי,  ציינו

  בטבלה.

  

  / דליה רביקוביץ הוגאו

  אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך,

  ולא מחמת זקנה.

  שנים רבות הם שוכבים על גבם בחום ובקור,

  שנים כה רבות,

  .כמעט נוצר רושם של שלווה

  אין הם זזים ממקומם וכך נסתרים הבקיעים.

  מעין גאווה.

  שנים רבות עוברות עליהם בצפייה.

  מי שעתיד לשבור אותם

  עדיין לא בא.

  ואז האזוב משגשג, האצות נרגשות, והים מגיח וחוזר,

  ודומה, הם ללא תנועה.

  עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים.

  יבוא וילך.

  ן פצועהופתאום האב

  אמרתי לך. כשסלעים נשברים זה קורה בהפתעה.

  ומה גם אנשים.

  (מתוך "הספר השלישי")          

  

  

  תפקידו בשיר  השורה  האמצעי
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  תרגיל סיכום ל"דיאלוג עם טקסט"
  

אחד השלבים החשובים בעבודה על טקסט הוא שחרור חסמי קריאה. לפניכם תרגיל 

  בשחרור חסמי קריאה. 

  הטקסט שלפניכם, ונשחרר ביחד את החסמים.כעת קראו את 

  "תעביר את זה הלאה"

  )PAY IT FORWARDהסרט (

  ימודים של כיתה ז'בפתיחת שנת הל הקטע הוא דברי המורה

גשר מתנדנד  אותו אני מר סימונס. ברוכים הבאים לכיתה ז', חטיבת הביניים,

  שכולכם צריכים לחצות לפני שתהיה חברים בבית הספר התיכון.

לי אתם ששים לעבור כבר את הגשר הה. הייתם מעדיפים לעצום את העיניים או

  ולחשוב שהכול יעבור. באתי לומר לכם שבכיתה ז' זו אינה אופציה.

איחור, הנטייה לאחר. אם מאחרים לשיעור הראשון, זה מרמז אולי על חוסר כבוד. 

זמן בשבילי. יום, ולכן אני מצפה שאתם תהיו כאן ב-אני אהיה כאן בשבילכם יום

  בזמן, בלי תירוצים.

יש עולם בחוץ, גם אם אינכם רוצים  ,זהו שיעור אזרחות, כלומר אתם והעולם. כן

, הוא עדיין יכול לחכות לכם בפרצוף. לכן מוטב לכם להתחיל כבר אותועדיין לפגוש 

עכשיו: מה משמעות העולם בעיניכם? אתם יוצאים מהבית, מהרחוב, מתרחקים 

זו תדירות אתם חושבים על דברים שקורים מחוץ לעיר שלכם? האם לקניון, באי

אתם צופים בחדשות? מדוע אינכם מהרהרים עדיין על ענייני העולם? אולי כי אתם 

כלום! אתם לא נוהגים, -. אולי? כי אחרי הכול, למה העולם מצפה מכם? ללא11בני 

ר שלי. אתם תקועים לא מצביעים, אתם אפילו לא יכולים ללכת לשירותים בלי אישו

  פה, בכיתה ז', אבל לא עוד.

כי יבוא היום ותהיו חופשיים. מה יקרה אם ביום הזה לא תהיו מוכנים, לא 

התכוננתם אליו, ובכל זאת אתם מסתכלים סביבכם, והעולם לא מוצא חן בעיניכם? 

אכלתם אותה. אלא אם כן מה אם כל העולם אינו אלא אכזבה אחת גדולה? אז 

על  ,פיהם-הדברים שלא נראים לכם בעולם שלנו, ותהפכו אותם על את תיקחו

  התחת, ובזה אתם יכולים להתחיל כבר היום.
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זוהי המשימה שלכם. תקבלו עליה נקודות זכות. היא תימשך כל השנה. מה לא 

? זה מוזר, מטורף, קשה, "מכה" אך אולי גם "אפשרי"? כן, זה אפשרי. בהבסדר 

קיים בכל אחד מכם? כאן, במוח. אז אתם יכולים  איפה הוא –תחום האפשר 

לעשות את זה. אתם יכולים להפתיע אותנו. זה תלוי בכם. או אתם יכולים לשבת על 

  התחת ולתת למוח להתנוון. אינכם מבינים את המילה? חפשו אותה במילון.

ה נלמד לאהוב מילים ולהשתמש בהן. לא אכשיל אתכם אם לא תשנו את זבשיעור ה

. אולי תקבלו ציון "מספיק". אתם שואלים מה אני עשיתי אי פעם כדי לשנות העולם

את העולם? אני ישן טוב, אני אוכל ארוחת בוקר דשנה, אני מגיע בזמן, ואז אני 

  "מפיל" את האחריות עליכם.

   המשימה: חשבו על רעיון שישנה את אולמנו, והפכו אותו למעשה. 

Think of an idea to change the world and put it into action.  

  

  שאלות לסיכום

  )?2למה הכוונה בביטוי "הגשר הזה" (שורה   .1

  )?3למה מתכוונת המילה "זו" (שורה   .2

  מהו הקשר הלוגי בין הפסקה השלישית לבין הפסקה הרביעית?  .3

  מה תפקיד המרכאות במילים שלפניכם?  .4

  )22"מפיל" (שורה   א.

  )17"מכה" (שורה   ב.

  )21מספיק" (שורה "  ג.

  הביאו דוגמות מן הקטע לאמצעים הסגנוניים שלפניכם.  .5

  מטפורה  א.

  שאלה רטורית  ב.

  חזרות  ג.

  פירוט  ד.

  לשון דבורה (סלנג)  ה.

  )19אינכם מבינים את המילה? חפשו אותה במילון. (שורה   .6

  ם לחפש במילון?כאיזו מילה עלי  א.

  ?האם אתם יודעים את פירושה  ב.
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  תרגיל סיכום –הלוך עם הטקסט תי     

פי ההנחיות שאחריו, וענו -לפניכם המאמר "ילדי הערוצים". קראו אותו על
  . על השאלות

  .4השאלות מבוססות על השלבים הראשונים בתיהלוך עם הטקסט שבעמוד שימו    

  ילדי הערוצים
  )1995(מעובד מתוך כתבה בעיתון "הארץ", 

על הרגלי הצפיה של ילדיהם בטלוויזיה, תזכו לתגובה  אם תשאלו הורים ישראליים

כמעט אחידה: "הילדים צופים יותר מדי, בתכניות גרועות מדי, ולנו אין שליטה על 

כך." ואכן, לאחר כניסת ערוצי הכבלים לישראל נרשמה עלייה ניכרת בשיעור 

להם הצפייה של בני נוער בישראל. ילדים שבתיהם חוברו לכבלים, זמן הצפייה ש

בטלוויזיה גדל בממוצע פי שניים מזמן הצפייה של ילדים, שבתיהם לא חוברו 

  לכבלים.

  

פי רוב, נזקים לנוער, למשל: ירידה בקריאה, -העלייה בשעות הצפייה גרמה, על

הפחתה בפעילות שמחוץ לבית, ניתוק חברתי, פגיעה בהישגים לימודיים וביכולת 

בהגזמה ובחוסר ביסוס. יתר על כן, התגלו  הריכוז ועוד. רוב הטענות האלה לוקות

גם ממצאים הפוכים, למשל: התרומה של הצפייה בטלוויזיה לרמת הידע של הצופה 

  ולהתמצאותו בנעשה בארץ ובעולם.

  

  בוויכוח על השפעת הטלוויזיה יש גם היבטים, שבדרך כלל אינם זוכים להתייחסות. 

באופן שונה מהמבוגרים: הם  נביא כאן אחדים מהם. ילדים צופים בטלוויזיה

מבקשים להזדהות, והם רוצים להיסחף לעולמות הקסומים של גיבורים "רעים" 

ו"טובים", בניסיון להיות חלק מהעלילה שעל המסך. הם עדיין תמימים, וחסר להם 

חוש ביקורת שלומדים מבוגרים בשל ניסיון חייהם. תמימות זו עלולה לגרום לעיוות 

  כישלון ב"הבנת הנקרא" הטלוויזיונית. בתחושת המציאות ול

  

המציאות הטלוויזיונית שונה מן המציאות הממשית. מפיקי הסרטים והסדרות 

מעדיפים להתמקד בחלקים של מציאות מסוימת ולהדגיש רק אותם, כדי 

מהדמויות  60%שהסרטים יהיו מרתקים יותר וימשכו ֲאליהם את הצופים. 

אלימות. יש להניח שילד, עד הגיעו לגיל חמש בטלוויזיה האמריקנית מעורבות ב

 א
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אלף מעשי רצח בטלוויזיה. העולם הטלוויזיוני הוא, אם כן,  15 -עשרה, יצפה בכ

מסכן, אלים, מרושע ופרוע יותר מהעולם "שם בחוץ", אך בעיני הצופה הצעיר, 

זוהי השתקפות של מציאות אמתית. לעולם כזה, גדוש אלימות, מכינה  –התמים 

  זיה את דור הצופים הצעיר.הטלווי

  

ילדים הם קהל יעד נוח מאוד למפרסמים מסחריים, והם מרבים לצפות בפרסומות, 

שואבים מהן ידיעות על מוצרים ועל שירותים שונים ומאמינים להן. מתברר כי 

ילדים עד גיל שבע אינם מבחינים ב"כוונת המכירה" של המפרסם, ולכן הם 

וא מסר אמין ואובייקטיבי. לילדים בגיל הרך מאמינים, שהמסר הפרסומי ה

הפרסומת היא תכנית ככל תכנית אחרת, ואולי אף מושכת יותר: היא קצרה 

ופשוטה, והיא קליטה ומשכנעת. שלא כמו המבוגרים, המסוגלים להבחין שמנסים 

"לעבוד עליהם", הרי ילד קטן מאמין, שאכן קל יותר לקלוע לסל בעזרת נעלי ספורט 

וכי אליל הנוער הממליץ על שוקולד מסוים, עושה זאת כי הוא באמת  מסוימות,

  אוהב לאכול אותו.

  

כיצד אפשר, אפוא, להתגונן בפני פרסומות מסחריות המופנות לילדים? ניסיונות 

לשנות את הפרסומות עצמן בהגבלות ובאיסורים הם חסרי טעם. הפְתרון טמון 

ו, שאפשר לחולל שינוי כזה בסדנאות בשינוי התפיסה של הצופים. חוקרים מצא

לילדים. בסדנאות אלה מלמדים את הילדים (החל בגיל הגן) את מטרותיה של 

הפרסומת, את ה"טריקים" הפרסומיים השכיחים וכיצד להבחין בין כוונות 

  פרסומת ובין מידע אובייקטיבי.

. קשה נשאלה השאלה, כיצד אפשר לצמצם את השפעותיה השליליות של הטלוויזיה

לדרוש מן הילדים לעמוד בפיתויי הפרסומת ולהימנע מתכניות אלימות המרתקות 

אותם. גם מהטלוויזיה עצמה אין לדרוש שתצנזר את עצמה, שכן זאת מערכת 

מסחרית, שהמניע הכספי מנחה אותה. רק הורים שיבינו את מחירו הכבד לעתים 

לסייע ל"ילדי הערוצים"  של "הבייביסיטר האלקטרוני", יוכלו, בהנחיה מתאימה,

לפענח נכון את מה שהם רואים בטלוויזיה וללמדם להבחין בפעלולים כוזבים 

ובאלימות מפוברקת. גם לבית הספר תפקיד חשוב בהכוונה זו. על המורים להפעיל 

תכניות הוראה לצפייה, בתקווה שתעמיד מול המסכים עיניים צעירות שהן זהירות 

  יעות פחות.יותר, ביקורתיות יותר ופג

 25 ה
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  משימות  – ילדי הערוצים

  טרום קריאה

  "?ערוציםשערו על פי הכותרת, במה יעסוק המאמר: מה הכוונה במילה "  .1

האם צירוף המילים "ילדי הערוצים" רומז על כוונת הכותב? חשבו על שימת     .2

  מרכאות כפולות בכותרת זו. האם כוונת הכותב השתנתה מבחינתכם?

  

  קריאה מרפרפת

קראו את הפסקה הראשונה של המאמר ואת הפסקה האחרונה שלו. והשלימו   .3

  את המשפטים.

  מטרת כותב המאמר היא ל...  

  הכותב טוען כי על ההורים...  

  מה מציגה הפסקה האחרונה של המאמר?   .4

  א. דוגמה ב. ניגוד ג. המלצה ד. מסקנה         

    קראו כל פסקה, וכתבו את הנושא שלה. . 5

  

  י קריאהשחרור חסמ

  מהו תפקידן של מילות הקישור שלפניכם?  .6

  ד. סיבה  ג. תוספת  ב. הדגשה  א. תוצאה   ): 2(שורה  ואכן*   

  ד. תוספת    ג. ניגוד  ב. הדגמה  א. סיבה  ):7(שורה  יתר על כן*   

  ד. השוואה  ג. סיבה  ב. תוצאה  א. ניגוד  ):20(שורה  אך*   

  הן. פי ההקשר של-הסבירו את המילים שלפניכם על  .7

    ) 12(שורה  להזדהות *  

  )15(שורה  עיוות *  

  )22(שורה  שואבים*   

  )24(שורה  אובייקטיבי*   

  )39(שורה  מפוברקת*   
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הילדים צופים יותר מדי, בתכניות "הסבירו את תפקיד המרכאות במשפט    .8

), לעומת תפקיד המרכאות 2" (שורה גרועות מדי, ולנו אין שליטה על כך

  ).31" (שורה לעבוד עליהםם "בצירוף המילי

  ?12בשורה נקודתיים מהו תפקיד ה  .9

  א. הסבר  ב. פירוט  ג. דוגמה  ג. חזרה  

הכותב משתמש באמצעים אמנותיים כגון: ציור לשוני, לשון דבורה, האנשה,   .10

  התאימו בין האמצעי הלשוני לבין משמעותו. ניבים ועוד.

  ציור לשוני        )9לוקות בהגזמה (שורה   

  האנשה    )14להיסחף לעולמות הקסומים (שורה   

  ניב        )31"לעבוד עליהם" (שורה   

  לשון דבורה (סלנג)      )44בייביסיטר אלקטרוני (שורה   

מבנה המאמר מובא לפניכם בסכמה. העתיקו את הסכמה למחברתכם, מלאו   .11

  את המלבנים בתוכן מתאים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פתרונות

    

  

  פסקה ח'    פסקה ז'       פסקה ו'           

  

  

 

 סיבות

   

   

________  

________ 

________ 

 

________  

________ 

________ 

________  

________ 

________ 
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  ובדה ודעהע

  מעשה שנעשה, מצב קיים, פעולה או אירוע שהתרחשו במציאות. – עובדה

  העובדה היא אובייקטיבית. .להוכיח עובדה אפשר

  עובדה יש לתאר ללא פרשנות וללא התרשמות אישית.

  עמדה לגבי דבר מסוים. דעה היא סובייקטיבית. – דעה

  עניין אחד.בלהתווכח על דעה, ויכולות להיות כמה דעות  אפשר

  

  מדוע חשוב להבחין בין דעה לעובדה?

העובדה היא מידע המוסר נתונים שבעזרתם אני מגבשים את דעתנו. לעומת זאת 

  ציגה זוויות ראייה שונות ופרשנויות מגוונות לנתונים המוצגים בעובדה.הדעה מַ 

כי לפעמים דעת הכותב עלולה להשפיע על  חשוב שנבחין בין שני מושגים אלה

  הקורא ולגרום לו להתעלם מן העובדות.

  דוגמות:

  בתום שלושים שנות שלטון נשיא מצרים מובארק התפטר.  . 1

  לבדוק ולאשר אותה.  אפשר, שזוהי עובדה  

  התפטרות מובארק תשפיע לרעה על היחסים בין ישראל למצרים.  .2

להוכיח את אמיתות  אפשר-ייחלקו עליה, וא, מפני שיהיו אחרים שזוהי דעה  

  הדברים. 

  לו מציינים דעות.יוא ,מציינים עובדותמהם לו יציינו א, והעתיקו את המשפטים

  דה מהרמטכ"ל הפורש.הערב תתקיים מסיבת פֵר   .1

  חבל שלא הקשבת לעצתי.  .2

  דה.כל עובדי המפעל השתתפו במסיבת הפֵר   .3

  ית למחיריהם בשנה שעברה.מחירי המים גבוהים השנה יחס  .4

  אין מראה יפה ממראה שדה של כלניות אדומות פורחות בחורף.  .5

  התנהגות המשתתפים ב"אח הגדול" מביישת את בני משפחתם.  .6

  ההערה שלך מאוד מעליבה.  .7

  מותר להעיר למרצה במהלך ההרצאה.  .8

  נים".פסנתרלהפסנתרן הישראלי זכה במקום הראשון ב"תחרות רובינשטיין   .9

  תזונאים ממליצים לאכול ארוחת בוקר.  .10
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  מהירות הגלישה באינטרנט הולכת וגדלה משנה לשנה.  .11

  עדיף ללבוש בחורף שכבות בגדים, ולא ללבוש בגד עבה אחד.  .12

  ס"מ בשבוע האחרון. 3.5 -נרת עלתה ביהכ  .13

  הן.כל העולם ממתין למהפכה במדינות ערב, אשר תשנה את צורת השלטון ב  .14

  מים פושרים טעימים ממים קרים.  .15

  טלפון נייד.אפשר לחיות היום בלי -אי  .16

  צעירים שאינם מתגייסים לצבא יחויבו בשירות לאומי.  .17

  העושר הוא מקור האושר.  .18

  מספר חסרי הבית בת"א הולך וגדל משנה לשנה.  .19

  חייבים לאכול ארוחת בוקר.   .20

  שה משפטי עובדה. דעה וחמי משפטי חמישהכתבו 

  

  

  

  

ישנם  .בגדר דעה הםרוב התחושות, הטעמים, חוות הדעת, ההרהורים  כלל-ךבדר

  כמו התחום הדתי והאמנותי.  ,ולא לעובדה ,תחומים שרובם קשורים לדעה

  לפניכם קטע קצר, העתיקו מתוכו שני משפטי דעה ושני משפטי עובדה.

  הזדהות

  יים בכיתה מאת אבנר זיו, שושנה שילה)(הקטע לקוח מתוך הספר יחסים בין איש

בכיתה ניתנת לילד הזדמנות לביטוי עצמי בקבוצה המיטיבה להבינו יותר מאשר 

קבוצת המבוגרים. בגלל הגיל השווה ישנן גם בעיות דומות וצורות מחשבה דומות. 

המגיעים  ובהדיע דעה בכיתה, חש הוא בהזדהות כאשר הוא מתלבט, מתרגז, או מב

ר החברים. בגיל מסוים כולם אוהבים מוסיקה מסוימת, כולם מסתרקים אליו מית

בצורה דומה ולכולם סכסוכים עם ההורים. התחושה שאין הוא בודד בהרגשותיו 

כלל למצוא אותה ההבנה שהוא -נותנת לתלמיד עידוד רב. בביתו קשה לו בדרך

הילדים מוצא אצל חבריו בני גילו השותפים לאפיונים המיוחדים לו. קבוצת 

סובלנית יותר לגבי ביטויים חורגים של התנהגות. בעיקר יכול הוא למצוא בה מפלט 

  להבעת תוקפנות וביקורת כלפי המבוגרים. 

אם אפשר להוכיח את נשאל את עצמנו: ה עובדהלבין דעה כדי להבחין בין 

, זוהי עובדה. ואם התשובה כןהמצב המתואר במשפט? אם התשובה היא 

 , כנראה, זו דעה.לאהיא 



40 

 

  שאחריו. וענו על השאלות ,קראו את הקטע
  אנחנו עולים בסולם ממדי ההבנה.שימו   

  חנה ברנר / מהפכה בחיי העיוורים

כו ילדים עיוורים לבית ספר, ולא נעשה שום עשרה לא הל העד סוף המאה השמונֶ 

מאמץ ללמד אותם מקצוע ולשלבם בחברה. איש לא חשב שעיוורים רוצים להתבטא 

  בכתב או לקרוא דברים שכתבו אחרים.

עשרה הוקם בפריז בית מחסה לילדים ולנערים עיוורים, בני  הבמאה השמונֶ 

ומקום לינה, ונשלחו  השכבות העניות בצרפת. החוסים שם קיבלו מזון, ביגוד

  לרחובות כדי לקבץ נדבות למחייתם.

עשרה שפות!)  נתן הבלשן הצעיר ָוֶלְנִטין הּוִאי (ששלט היטב בשתים 1771בשנת 

ע לילד עיוור שעמד ברחוב. הוא הופתע כשהילד מישש את המטבע ואמר לו את ּבֵ ְט מַ 

וורים דברים ערכו המדויק. הדבר עורר בהואי את המחשבה שאפשר ללמד את העי

רבים, ואולי אפילו לקרוא בעזרת חוש המישוש. הוא התחיל לשקוד על פיתוח 

הרעיון הזה, ולשם כך עקב אחר חינוכם של ילדים עיוורים בבתי אצילים. הוא פיתח 

  שיטה שבעזרתה אפשר ללמד את הילדים העיוורים לקרוא.

הייתה הראשונה מסוגה ש ,, פתח הואי בפריז פנימייה חינוכית לעיוורים1774בשנת 

בעולם. בפנימייה היו עשרים וארבעה  תלמידים. הם למדו סריגה, אריגה, טוויית 

חוטים וקליעת חבלים. הם למדו לקרוא ולמדו מקצועות עיוניים כגון גאוגרפיה, 

היסטוריה, מתמטיקה ומוזיקה. רעיון הפנימייה לעיוורים לפי שיטתו של הואי 

  דומים הוקמו בגרמניה, ברוסיה, בדנמרק ובאנגליה.ובתי ספר  ,התפשט באירופה

הצטרף לפנימיית בית הספר לעיוורים לואי ְּבַרְייל בן העשר. בהיותו בן  1818בשנת 

שלוש שיחק ברייל בבית המלאכה של אביו, נפצע ממכשיר חד והתעוור. לואי ברייל 

  היה לתלמיד הצעיר ביותר בבית הספר.

בי"ת חדש שהמציא כדי -ברייל בבית הספר אל"ףציג עשרה, ִה  כשהיה בן חמש

תה מורכבת ילאפשר לעיוורים לתקשר בכתב. זה היה קוד פשוט שכל אות בו הי

מנקודות בולטות הנקראות באמצעות מישוש בקצות האצבעות. הוא גילה שאפשר 

להשתמש בשש נקודות בשישים ושלושה אופנים שונים. המצאתו התקבלה 

שהתקשו ללמוד  ,בפנימייה •דים, אך המורים הפיכחיםידי התלמי-בהתלהבות על

                                                
 רואים. –פיכחים  •
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את כתב ברייל, התנגדו לשימוש בו. המנהל תמך בלואי ברייל, וכשהיה ברייל בן 

  עשרה מינה  אותו למורה בבית הספר. שבע

כאשר התמנה אחד מהמורים למנהל, הוא אסר על השימוש בכתב ברייל בבית 

תר. הם כתבו יומנים סודיים הספר. אך התלמידים המשיכו להשתמש בו בס

ופתקים איש לרעהו, כשהם משתמשים בסיכות ובמזלגות כדי ליצור נקודות בולטות 

 ונמנעה ממנּו ,ס כותב בכתב ברייל, נענש במכות על כפות ידיועל גבי הנייר. מי שנתּפ

ארוחת צהריים. אך התלמידים לא ויתרו. הבוגרים לימדו בסתר את הצעירים 

חמתו של המנהל החדש. רק כשהבין המנהל על ו על אפו ולהשתמש בשיטה ז

  שהתלמידים לא יוותרו, נסוג מהתנגדותו. 

הפך כתב ברייל לשיטת התקשורת הרשמית לעיוורים בצרפת. משם  1854 -ב

התפשטה השיטה לשפות אחרות, ביניהן השפה העברית. עם התקדמות הטכנולוגיה 

  רגמות אותו לכתב ברייל.נבנו תוכנות מחשב הסורקות דף כתוב ומת

  פי תולדות החינוך לעיוורים)-(תורגם ועובד מאנגלית על

  

  כתב ברייל

  

  מהפכה בחיי העיוורים –משימות 
  לא השתלבו ילדים עיוורים בבית ספר רגיל? 18 -מדוע עד סוף המאה ה  . 1

  על מה מתבסס כתב ברייל?  .2

  ?4" בשורה בית מחסהפירוש צירוף המילים "מה   .3

  בית מסתור מפני רודף.  א.

  שעות הפנאי.בו במשחקים שבית   ב.

  כל מחסורם של הנמצאים בו.בו מסופק שבית   ג.

  בית שמרחמים על מי שנמצא בו.  ד.

30 

35 
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  ?7בשורה  סוגרייםתפקיד המה מציינים   .4

  פירוט והסבר  א.

  ניגוד  ב.

  החלטיות  ג.

  ציטוט  ד.

  

  ?)24" (שורה המצאתוהמילה "למה מתייחסת   .5

  ידיםתלמל  א.

  לואי בריילל  ב.

  ולנטין הואיל  ג.

  מורים פיכחיםל  ד.

  

  ?28" בשורה הואהמילה "למה מתייחסת   .6

  לואי בריילל  א.

  מנהל הישןל  ב.

  מנהל החדשל  ג.

  מורה מבית הספרל  ד.

  

  ?32" בשורה אךאת מילת הקישור "באיזו מילה אפשר להחליף   .7

  למרות  א.

  אבל  ב.

  אולם  ג.

  ג'  -ו  תשובות ב'  ד.

  ?33" בשורה חמתועל על אפו ופירוש הביטוי "מה   .8

  מאחורי גבו  א.

  למרות תמיכתו  ב.

  למרות העונשים שנתן  ג.

  למרות התנגדותו  ד.

  ארגון מידע

  .ציינו שתי פעולות שעשה ולנטין הואי כדי לקדם את העיוורים  .9
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כיצד התגברו התלמידים העיוורים על החלטת הצוות החינוכי לאסור על   .10

  מוש בכתב ברייל?השי

  

  מה חשיבותו של כתב ברייל עבור ילדים עיוורים?  .11

  

וציינו מה  ,מועדיםם. הציגו את חמשת המועדיבטקסט מוצגים חמישה   .12

  התפתח בכל תאריך לטובת העיוורים.

  

  סקיפרשנות וה

שהמנהל והמורים בפנימיית העיוורים  ,מהכתוב דוגמותהוכיחו בעזרת שתי   .13

  וש בכתב ברייל.התנגדו לשימ

  

". האם הכותרת מתאימה מהפכה בחיי העיווריםהתייחסו לכותרת "  .14

  נמקו את תשובתכם. ? לטקסט

  

  ?מטרתו העיקרית של הטקסטמה   .15

  להציג את התפתחותו של "כתב ברייל".  א.

  בסופו של דבר. ,קרון משתלםילהוכיח כי מאבק על ע  ב.

  ש לחפש דרכים לעקוף אותה.וי ,תנע למוגבלּושאסור להיּכלהראות   ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

  

  :את השורש, את הזמן ואת הגוף של כל פועלבה וכתבו  ,צרו טבלה  .16

  .סֹוְרקֹות, יםִׁש ְּמ ַּת ִמְׁש , טּׁשֵ ִהְתּפַ ֵחק, , ִׂש חּוִנְשלְ   

  הבעה בכתב

בעידן המודרני, בו הידע רב וההתפתחות הטכנולוגית  ,יש הטוענים שכיום  .17

וצריך לשלב את העיוורים בכל מקצוע בשוק העבודה. התייחסו  אפשרלה, גדו

  .עליה דעתכםאת והביעו  ,לטענה זו

  

את השלבים בהם החלה התייחסות הציגו . בסיכומכם סכמו את המאמר  .18

  לעיוורים עד להמצאתו של "כתב ברייל". 
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 תכונות של הלן וכתבו אילו ,"כנגד כל הסיכוייםכנגד כל הסיכוייםכנגד כל הסיכוייםכנגד כל הסיכויים"קראו את הסיפור   
   .קלר הביאו אותה להישגים גבוהים. הוכיחו מהסיפור את תשובתכם

  )  .כל תכונה בציטוט (לוּו   
  

  הציטוט  התכונה  ההישג

      

  רחל כץ /סיפורה של הלן קלר  – כנגד כל הסיכויים

יתה גם עיוורת ישה פי-על-אףהלן קלר היא סמל, דוגמה ומופת עבור אנשים רבים. 

לימודים באוניברסיטה, לחבר ספרים, להרצות בכל  הצליחה לסיים –וגם חירשת 

 - רחבי העולם ולפעול רבות למען אנשים עיוורים וחירשים. בתקופתה, סוף המאה ה

רוב העיוורים והחירשים מחוסרי השכלה, לא השתלבו במקומות עבודה, היו , 19

  ורבים מהם היו מאושפזים בבגרותם במוסדות סגורים.

, 1880אה לחלוטין בעיר קטנה בארצות הברית בשנת הלן קלר נולדה כילדה ברי

חודשים חלתה במחלת חום קשה שהרופאים לא הצליחו לאבחן.  19אולם בגיל 

אולם אמה של הלן הקטנה הבחינה שאינה  ,לאחר כמה ימים קשים חלף החום

מגיבה לצלצול הפעמון הקורא לארוחת הערב, ואינה מעפעפת כאשר מעבירים יד 

  יא הבינה שהמחלה הותירה את ביתה חירשת, עיוורת ואילמת.קרוב לעיניה. ה

השנים הבאות היו קשות גם לילדה וגם למשפחה. היא השתוללה מזעם, שברה כלים 

וחפצים, לקחה בידיים אוכל מצלחות של אחרים, צרחה עד כדי כך שקרובי 

חשבו שלא תהיה ברירה אפשר לשלוט עליה, -שאיהמשפחה שראו בה מפלצת קטנה 

  א להכניס אותה למוסד סגור.אל

והוא המליץ על  ,פנתה אמה לרופא מומחה לבעיות ראייה ,גיעה לגיל ששכאשר ִה 

  מורה מיוחדת עבור הילדה.

אולם יכולה היתה  ,מורה צעירה זו, אן סאליבן שמה, סבלה בעצמה מבעיות ראייה

 לקרוא אותיות מודפסות. לאחר שצפתה בהתנהגותה הפראית של הילדה, ביקשה

קנה לה הרגלי אכילה, תלמד מבני המשפחה שיבודדו את שתיהן בבית נפרד, עד שתַ 

אותה ללבוש בגדים בעצמה, לכפתר כפתורים, להסתרק, לשרוך שרוכים ולהתנהג 

  בחברת בני אדם.

אן התחילה לאיית מילים בתוך כף ידה של הלן, אולם הלן לא הצליחה לקשר את 

  הסימנים האלה עם משמעות המילים.
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אן סאליבן לקחה את  .תה יום אחד, כאשר עמדו שתיהן ליד הבאריריצת הדרך היפ

ידה של הלן קלר, הכניסה אותה לתוך זרם המים, וביד השנייה אייתה במגע את 

כך במהירות. "כאשר זרם נזל על ידי," סיפרה -תחילה לאט ואחר ,המילה "מים"

בי היתה נתונה הלן קלר מאוחר יותר בספרה, "עמדתי בשקט, כל תשומת ל

על ידי השנייה, ופתאום הציפה אותי  'מים'לאצבעות של מורתי שאייתו את המילה 

כלשהו נגלתה בפניי אופן בו ,הבנה מעורפלת כמו רטט של מחשבה חוזרת

  ."המסתוריות של השפה

  – משאבה, סורג –מיד לאחר זאת ביקשה הלן מאן שתאיית עבורה עוד מילים 

ושאלה את שמה של בו, את השמות של כל דבר שנגעה הלן ובדרך הביתה למדה 

המורה. אן אייתה את המילה "מורה" בכף ידה. במשך כמה שעות למדה הלן 

תה יבעזרתה את הלן לחשוב ולתקשר היאן לימדה כשלושים מילים. השיטה ש

הלן נגעה ביד אחת בשפתיהם של אחרים בזמן שדיברו, ובאותו  –מיוחדת במינה 

ידה השנייה. באופן כזה יכלה הלן לקשר בין  ףלתוך כאת המילים הזמן אייתה אן 

התנודות שהרגישה לבין המילים המאויתות. אחר כך כבר זיהתה את המילה 

  המאויתת ויכלה להבין גם בלי לגעת בשפתי הדוברים.

ההתקדמות המהירה שלה הביאה אותה מאוחר יותר לקריאה של כתב ברייל, שזהו 

עיוורים. אן סאליבן ליוותה אותה לאורך כל לדות, שנועד כתב בולט מורכב מנקו

והם הונצחו גם  ,הדרך, עד האוניברסיטה. הלן קלר תיעדה את קורות חייה

סמוך לקברה של מורתה, הפך ה. קברה, 88בתאטרון ובקולנוע. היא נפטרה בגיל 

למקום לעלייה לרגל של אנשים רבים מכל העולם. חלומה להיות מסוגלת לדבר 

תה היום, בעזרת שיטות חדשות ילם לא התגשם. ייתכן שהדבר היה אפשרי לו חימעו

  יותר ועזרים טכנולוגיים. 

פעילויותיה הרבות היא הוכיחה לעולם ולאנשים המוגבלים בספריה ובבהרצאותיה, 

  לנצח את המוגבלות, וכפי שאמרה: אפשרש ,החיים בתוכו

ן או חולה רוח או אידיוט. יש לו "הציבור הרחב חייב להבין שהעיוור הוא לא גאו

מוח שיכול לרכוש השכלה, יש לו יד שאפשר לאמן, יש לו שאיפות להגשים את 

כך שיוכל למצוא את האור  ,עצמו, וחובת הציבור היא לעזור לו לעשות את המיטב

  דרך העבודה."

מהטקסטים  כל אחדמ דעהדעהדעהדעהמשפטי שני ו עובדהעובדהעובדהעובדהמשפטי  שניהעתיקו 
  סיפורה של הלן קלר". – ם" ו"כנגד כל הסיכויים"מהפכה בחיי העיוורי
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  משפטבמילים סדר ה

  למילים במשפט יש סדר בסיסי.

  גשם חזק יורד בגליל.

  כדי למצוא נושא נזהה מי מבצע את הפעולה.

  .גשםהנושא הוא 

  כל פועל הוא נשוא.

  .יורדהנשוא הוא 

  .משלימיםהן  "בגליל" -ו "חזק"המילים 

  משפט לא תקין. מתקבל –בגליל חזק גשם יורד כך: מילים אם נסדר את ה

 . בדרך כלל המילההבדלי הדגשהעם זאת אפשר לשנות את סדר המילים כדי ליצור 

ההדגשה היא על המקום,  גשם חזק. יורדבגליל   המודגשת תועבר לתחילת המשפט.

  הגליל, שבו יורד גשם.

  במשפט: בתחילת החודש תגיע משלחת מצרפת.

  משלחתהנושא: 

  תגיעשוא: הנ

  יגיע?), מי (הדגשת הנושא .בתחילת החודש תגיעשינוי לצורך הדגשה: משלחת מצרפת 

  משלחת מצרפת בתחילת החודש (הדגשת הנשוא) תגיע      

  משלחת מצרפת. (הדגשת הזמן) תגיעבתחילת החודש       

כלל לפני -כאשר מקדימים את המקום או את הזמן, הנשוא ייכתב בדרך שימו  

  הנושא.

  ספרותי נהוג להקדים את הפועל (הנשוא) לעושה הפעולה (הנושא). –לב גבוה במש

  יער.לכיפה אדומה  הלכה

  הנסיך לצפרדע. נשק

  

  סדר המילים במשפט משפיע על הבנת המשפט.

  בכל סעיף ארגנו את המילים למשפט תקין.   .1

  מהבית אין בטלפון להתקשר צורך נייד  .א

  לפני השבת להדליק נרות יש כניסת  .ב

  האדםבריאות עישון מזיק   .ג
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  תש"ח עצמאות ב קיבלה ישראל  .ד

  לפרסם העיתון צריך אינו חשודים על פרטים  .ה

  הארץ כדור מנטיית השנה עונות נובעות  ו.

  הנשיא מותו לאחר רבים מאמרים פורסמו של  ז.

  והדרומי התיכון התיישב האדם מישור ברצונות החוף  ח.

  רץ זהב המהירבמדליית זכה ביותר ה  ט.

  ישראל בירת היא ירושלים  י.

  מילים שבמשפט הראשון.בהשלימו את המשפט השני בכל סעיף   .2

  גיעו לארץ כדי ללמוד את סוד החוכמה היהודית.הסינים ִה   א.

  ...כדי ללמוד את  

חוקרים אמריקאים השתמשו בטכניקה חדשנית כדי לשלוט בתנועותיה   ב.

  של תולעת מרחוק.

  ...ניתבטכניקה חדש  

   שנו את סדר המילים במשפט, כדי להדגיש מילה מסוימת.בכל סעיף   .3

תחרות במשימות הלמרות פציעתו הקשה, הצליח יונתן לבצע את כל   א.

  הקשה.

  " קראתי בעניין רב.22את הספר "מלכוד   ב.

 היהכל אחד יבבשלושה אופנים, כך ש לפניכם שכתבו את המילים   .4

  משפט תקין.

  י, את, אנוכי, מבקשאחהמילים:   

  .המשפט שהנאמר בו נכון העתיקו את  . 5

  כותבים נקודה. ,בסוף משפט חיווי, המביע עובדה  א. 

  בסוף משפט שאלה כותבים סימן שאלה.  ב. 

  בסוף משפט קריאה כותבים סימן קריאה.  ג. 

  בסוף משפט תמיהה כותבים סימן שאלה וסימן קריאה.  ד. 

  .שבסוף כל משפט יהיה סימן פיסוק אחר כךחברו ארבעה משפטים,   . 6
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  שם המספר

    ה.  ָ   -מסתיימים ב – זכר נפרדבצורת  3-10מספרים ה  א. .1

בצורת ה הבחינו בין ְׁשמֹונָ ללא סיומת ( – נקבה נפרדצורת ב 3-10מספרים ה  ב.

  לבין ְׁשמֹוֶנה בצורת נקבה.)זכר 

  ת'. - במסתיימים  – זכר נסמךבצורת  3-10מספרים ה  . א. 2

חל חיטוף באות הראשונה לעתים  – נקבה נסמךבצורת  3-10מספרים ה  ב.

זוגיים), כלומר האות הראשונה מנוקדת -(המספרים האי 9, 7, 5, 3במספרים 

  בשווא או בחטף. 

  סיומת ָעָׂשר.  -זכרבצורת  11-19מספרים ה  . א.3

  סיומת ֶעְׂשֵרה.  – קבהצורת נ 11-19מספרים ה  ב.

  יש להכיר את צורות הנפרד והנסמך של הזכר ושל הנקבה. – 2, 1מספרים ה  .4

  זכר נסמך: ַאַחד, ְׁשֵני. ;ְׁשַנִים ,ָחדזכר נפרד: אֶ   

  נקבה נסמך: ַאַחת, ְׁשֵּתי.  ;םיְׁשַּת  ,נקבה נפרד: ַאַחת  

ְׁשֵני שקלים, גבינה ֲחִמָּׁשה  –רבים צורת השם הנספר יהיה ב – 2-10במספרים   .5

  אחוזים. 

עשרים, שלושים,  –נקבה זכר לבין צורת  צורת אין הבדל בין – העשרותרות צו  .6

  בנים / בנות. ארבעים...

  ע מאות. ׁש מאות, ְּתׁשַ וֹ ְׁשל – נקבה נסמךצורת המספרים יבואו ב ותמאלפני   . א.7

  ָמאַתִים.  –א' נחה (אינה מנוקדת)  -ה 200במספר   

  ֵׁשֶׁשת אלפים, ְׁשֵנים ָעָׂשר אלף.  – זכרצורת המספרים יבואו ב פיםאללפני   ב.

ַאַחד ָעָׂשר מיליון, ֲחִמָּׁשה  – זכר נפרדצורת המספרים יבואו ב מיליוןלפני   ג.

  מיליונים. 

  פי ֲעָׂשָרה, פי ִׁשְבָעה עשר.  – זכר נפרדצורת המספרים יבואו ב – פיאחרי   .8

ם, ֵּתַׁשע פעמים, ׁש פעמיוֹ ָׁשל – נקבהצורת המספרים יבואו ב – פעמיםלפני   .9

  תשע הפעמים.

ִּתְׁשָעה באב, ֶאָחד באפריל, ֲעָׂשָרה  – זכר נפרדצורת  – (תאריך) יום בחודשציון   .10

  בטבת. 

    

48 



49 

 

 

  ים", שהיא מילה בצורת נקבה.)נִ ( סופרים "ׁשָ  .נקבה נפרדצורת  – גילא.   .11

  ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה.דני בן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה, ודנה בת       

  זאת "יום הולדת" נחשב צורת זכר. מתב. לעו  

  עשר.  ההיא חגגה את יום הולדתה השבע             

מספר לציון מספר עמוד, מספר סעיף, מספר שאלה, מספר  – סתמימספר   .12

  .נקבה נפרדבצורת  –טלפון, מספר אוטובוס, מספר תעודת זהות וכיוצ"ב 

  ספר.ילה "מספר" לפני המידי הוספת המ-אפשר לזהות מספר סתמי על         

  הוספתי את דבריי. 15פי סעיף -דוגמה: על         

  חמש עשרה... מספרעל פי סעיף              

  המספר הסודר מובא בצורה מיודעת.  .13

  ית  ֵ סיומת   ִ י, בצורת נקבה סיומת    –בצורת זכר   

  ית, הילדה השביעיהילד השביע   

  רים ושבע, הילדה העשההילד העשרים ושבע   

  

  .10עד המספר קיימות  סודרהוצורת המספר  סמיכותשימו   צורת 

  , משתמשים שוב בצורת הנפרד.10 -כאשר המספר גדול מ  

  

  ית, הילדה השביעיהילד השביע   מספר סודר

  , הילדה העשרים ושבעההילד העשרים ושבע            

  

  הילדים, שלוש הילדות תשלוש  סמיכות

  לדים, עשרים ושלוש הילדותהי העשרים ושלוש    

  

  מדו את צורת המספרים בעזרת הטבלאות שלהלן.לִ 
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  צורת נסמך  צורת נפרד  

  נקבה  זכר  נקבה  זכר  

  -ַאַחת  - ַאַחד  ַאַחת  ֶאָחד  .1

  - ְׁשֵּתי  -ְׁשֵני  ְׁשַּתִים  ְׁשַנִים  .2

  ְׁשׁש / ָׁשלֹוׁש  - ֶשתוֹ ְׁשל  ׁשוֹ לׁשָ   הׁשָ וֹ ְׁשל  .3

  - ַאְרַּבע  - ַאְרַּבַעת  ַאְרַּבע  ַאְרָּבָעה  .4

  - ֶמׁשחֲ   - ַחֶמֶׁשת  ָחֵמׁש  ֲחִמָּׁשה  .5

  - ֵׁשש  - ֵׁשֶׁשת  ֵׁשש  ִׁשָּׁשה  .6

  / ְׁשַבע -ֶׁשַבע  - ִׁשְבַעת  ֶׁשַבע  ִׁשְבָעה  .7

  ְׁשמֹוֶנה  -ְׁשמֹוַנת  ְׁשמֹוֶנה  ְׁשמֹוָנה  .8

  - / ְּתַׁשע -עֵּתׁשַ   -ִּתְׁשַעת  עֵּתׁשַ   ִּתְׁשָעה  .9

  - ֶעֶׂשר  - ֲעֶׂשֶרת  ֶעֶׂשר  ָרהֲעׂשָ   .10

  

    ַאַחת ֶעְשֶרה  ַאַחד ָעָׂשר  .11

  

  חזרה לצורת

  הנפרד

  ְׁשֵּתים ֶעְשֶרה  ׁשֵנים ָעָׂשר  .12

13.  ׁש ֶעְשֶרהוֹ ְׁשל  ָׁשה ָעָׂשרוְׁש  

  ֶעְשֶרה ארבע  ארבעה ָעָׂשר  .14

  ֶעְׂשִרים  ֶעְׂשִרים  .20

  

  המספר הסודר (מספר סידורי)  

  הנקב  זכר  

  ראשונהה  ראשוןה

  יהישנה  שניה

  שלישיתה  שלישיה

  רביעיתה  רביעיה

  חמישיתה  חמישיה

  עשיריתה  עשיריה

  האחת עשרה  האחד עשר

  השתים עשרה  השנים עשר

  חזרה לצורת הנפרד
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  שם המספר – תרגול

  את המספרים במילים. כתבוא.   

  אחד מי יודע?  

  ימי שבתא) 7(      אלוהינו )1(  

  ימי מילה) 8(    חות  הבריתלו) 2(  

  ירחי לידה) 9(        אבות) 3(   

  ברות)ידבריה (ד) 10(      אימהות) 4(  

  כוכביא (כוכבים)) 11(      חומשי תורה) 5(  

  שבטיה (שבטים)) 12(      סדרי משנה) 6(  

  מדיה (מידות)) 13(        

  

  כתבו את המספרים במילים.  ב.

  ) מטרים.63( -עומק הבור כ  .1

  ) אחוזים.3%( -ה במחיר הדלק על  .2

  ) בספר.247געתי לעמוד (ִה   .3

  ). 1967בשנת ( ביוני )5( -) הימים פרצה ב6מלחמת (  .4

  ) בנים.22( -) בנות ו17בכיתתי (  .5

  ) עטים אבדו לי לאחרונה.3(  .6

  ) צמתים בדרכה לבית החולים.2( יהניידת חלפה על פני  .7

הנייד למכשיר הטלפון  תפוג תוקפה של האחריות )2011) במאי (28( -ב  .8

  שלי. 

  ) ביחס לרווחים בשנה שעברה.4רווחי חברת החשמל עלו פי (  .9

  ) 24) בכיסא (17מקומי בתאטרון הוא בשורה (  .10

  ) כיסאות.12( -) שולחנות ו2בפינת האוכל (  .11

   .)6) דירה (16כתובת מגוריי היא רחוב אנה פרנק (  .12

  האחרון של החג ואת השמש. ) נרות ביום8בחנוכה מדליקים (  .13

  ) יהודים עלו השנה לארץ.7,400(  .14

  .תושבים )7,567,379(בישראל יש   .15
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  מילות יחס

מילת יחס  היא מילת קישור המציינת קשר בין פועל לבין שם עצם או קשר בין שני 

  שמות עצם.

  הילד ישב    ליד   אמו.

  הילד ישב    מאחורי   אמו.

ס מקבילה להטיית שם העצם. מילות היחס ִנּטֹות בחלקן על דרך הטיית מילות היח

  צורת היחיד ובחלקן על דרך  צורת הרבים.

  צורת יחיד

  םכֶ לְ צְ ם, אֶ לָ צְ , אֶ נּולֵ צְ , אֶ לֵ צְ , אֶ לְ צְ י, אֶ לִ צְ אֶ   לצֶ אֵ   .1

  םתָ ם, אוֹ כֶ ְת , אֶ נּותָ , אוֹ תָ , אוֹ ְת י, אוֹ ִת // אוֹ  נּוָּת , ִא ָּת , ִא ְּת י, ִא ִּת ִא   תאֶ   .2

  ּה, לָ , לָ י, לְ ,... לִ , ּבָ י, ּבְ ּבִ   , לְ ּבְ   .3

  םלָ לָ גְ ם, ִּב כֶ לְ לַ גְ , ִּב לְ לָ גְ י, ּבִ ָללִ גְ ּבִ   ללַ גְ ּבִ   .4

  םכֶ ְד יַ , לְ דֵ יָ , לְ ְד יָ י, לְ ִד יָ לְ   דיַ לְ   .5

  ַיְדֶכם (הפירוש: ליד)-, ַעלדֵ יָ -לי, עַ ִד יָ -לעַ   דיַ -לעַ   .6

  ןהֶ -םהֶ מוֹ ן, ּכְ כֶ - םכֶ מוֹ , ּכְ הָ מוֹ , ּכָ הּומוֹ , ּכָ מוֹ , ּכָ מוֹ י, ּכָ נִ מוֹ ּכָ   מוֹ ּכְ   .7

  ןהֶ -םהֶ ּמָ ן, עִ כֶ - םכֶ ּמָ , עִ נּוּמָ , עִ וֹ ּמ, עִ ּמָ , עִ ְּמ י, עִ ִּמ עִ     םעִ   .8

  םילָ בִ ְׁש , ּבִ ילֵ בִ ְׁש , ִּב ילְ בִ ְׁש י, ּבִ ילִ בִ ְׁש ּבִ   ילבִ ְׁש ּבִ   .9

  ןהֶ ם, מֵ הֶ ם, מֵ ּכֶ ה, ִמ ּנָ ּמֶ א), ִמ ן+הּו(ִמ  ּנּוּמֶ , ִמ ּמֵ , ִמ ְּמ י, ִמ נִ ּמֶ ִמ     ןִמ   .10

      אין + הוא) – ּוּנּמֶ ִנֵּטית כמו מילת היחס ִמ  – ּנּוינֶ אֵ  –(המילה 

  צורת רבים

  ן,כֶ -םיכֶ ֵר חֲ , ַאינּוֵר חֲ , ַאיהָ ֶר חֲ יו,  ַאָר חֲ , ַאיִ ַר חֲ , ַאיֶר חֲ י, ַאַר חֲ ַא  יֵר חֲ ַא  .1

  ןהֶ - םיהֶ ֵר חֲ ַא        

  ןהֶ - םיהֶ לֵ ן, אֲ כֶ -םיכֶ לֵ , אֲ יהָ לֶ יו, אֵ לָ , אֵ יִ לַ , אֵ ילֶ י, אֵ לַ אֵ     לאֶ   .2

  ןהֶ -םיהֶ לֵ ן, עֲ כֶ -םיכֶ לֵ , עֲ יִ לַ , עָ ילֶ י, עָ לַ עָ     לעַ   .3

  ןהֶ - םיהֶ דֵ עֲ לְ ן, ּבִ כֶ - םיכֶ דֵ עֲ לְ , ּבִ יִ דַ עָ לְ , ּבִ ידֶ עָ לְ י, ּבִ דַ עָ לְ ּבִ   ידֵ עֲ לְ ּבִ   .4

  ןהֶ -םיהֶ נֵ פְ ן, ּבִ כֶ - םיכֶ נֵ פְ , ּבִ יִ נַ פָ , ּבְ ינֶ פָ י, ּבְ נַ פָ ּבְ   ינֵ פְ ּבִ   .5

  ןהֶ -םיהֶ ידֵ ן, ּבִ כֶ -םיכֶ ידֵ , ּבִ יִ דַ יָ , ּבְ ידֶ יָ י, ּבְ דַ יָ ּבְ   יידֵ ּבִ   .6

  ם (הפירוש: באמצעות)יכֶ דֵ יְ -לָיַדִי, עַ -י, ַעלדַ יָ -לעַ   ידֵ יְ -לעַ   .7

  ןהֶ -םיהֶ ּבֵ גַ ן, לְ כֶ -םיכֶ ּבֵ גַ , לְ יִ ּבַ גַ , לְ יּבֶ גַ י, לְ ּבַ גַ לְ   יּבֵ גַ לְ   .8

  ם לביןינָ ן (אפשר לומר גם ּבֵ הֶ -םיהֶ ינֵ ן, ּבֵ כֶ - םיכֶ ינֵ , ּבֵ ינּוינֵ , ּבֵ ינְ י, ּבֵ ינִ ּבֵ     יןּבֵ   .9

  עצמם).        
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  שגיאות נפוצות
  

  שימו

  ן הֶ לָ צְ ם, אֶ הֶ לָ צְ , אֶ !! אצלָ אין לבטא

  ןלָ צְ ם,   אֶ לָ צְ , אֶ לֵ צְ יש לבטא      אֶ 

  ןכֶ ְת ם, אוֹ כֶ ְת !!  אוֹ אין לבטא

  ןכֶ ְת ם,   אֶ כֶ ְת יש לבטא      אֶ 

  !!   ממנֹו, ממכם, ממכןאין לבטא

  ממנּו, ִמֶּכם, ִמֶּכן      יש לבטא

    !!   בעדיהם, ְבעדכםאין לבטא

  ַּבַעְדֶכם, ַּבַעְדֶכן, ַּבֲעָדם, ַּבֲעָדן, ַּבִעִדי       יש לבטא

  

 י' -הקפידו לשמור על הדרך הרבים, -כאשר אתם מזהים שהנטייה היא על  שימו 

  כם. י> כלפ- ישל הרבים. כלפַ 

> - י. אצלִ י' -דרך היחיד, לא תהיה ה-כאשר אתם מזהים שהנטיה היא על   

  ). י'אצלכם (ללא 

  

  הקיפו בעיגול את הצורה הנכונה מבין שתי האפשרויות.

  האם בניתם את הבית בשבילם / בשבילהם?  .1

  .אחותי הקטנה הייתה אצלם / אצלהם  .2

  ראינו אותכם / אתכם במגרש.  .3

  נקיים את המסיבה בלעדכם / בלעדיכם.  .4

    הספרים והמחברות אצלהן / אצלן.  .5

  מה כוונותיך כלפם / כלפיהם?  .6

  ביקשתי זאת ממכם / מכן.  .7

  ִהגענו לבית הספר בלעדם / בלעדיהם.  .8

9.  .ָעַלִי / לא שאלנו ָעֶל  

  בשבילם. אפיתי את העוגה בשבילהם /   .10
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  הבעה בכתב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מאמרכתיבת  כתיבת פסקה

  פסקת
 עובדה/עמדה

  פסקת
 טיעון

  מאמר
 עובדה/עמדה

  מאמר
 טיעון

כתיבת 
 תשובה
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  נתמקד כעת בכתיבת פסקה, ותחילה ניזכר במושגים הקשורים בה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  סיום                                                  סיום 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

 פסקה

  פסקת
 עובדה/עמדה

  פסקת
 טיעון

  מבנה

  פתיח

  עובדה –רעיון מרכזי                   
  או              

  עמדה            

  תימוכין     פירוט/נימוק

  הסבר/תיאור                  

 דוגמה/הוכחה                  

  מבנה

  פתיח

  רעיון           חזרה על הטענה

  מרכזי         מסכים/לא מסכים

  

  תימוכין     נימוק

  הסבר/תיאור                  

 דוגמה/הוכחה                  

  שאלותדוגמות ל
  . ציינו והסבירו חמישה 1

  עקרונות של האיסלם.    
  . בבראשית כ"ב נאמר על2

  אברהם ויצחק "וילכו     
  יחדיו" גם בפסוק  שניהם    
  ו' וגם בפסוק ט', קראו    
  את הפירוש לעובדה     
  שהביטוי מופיע פעמיים,     
 וחוו דעתכם עליו.     

  דוגמות לשאלות
  . ישנם חוקרים הטוענים שפרק ב' 1

  בספר בראשית  הוא סתירה לפרק     
  א' בנושא בריאת העולם והאדם,     
  ם ויש הטוענים שפרק ב' משלי    
  את פרק א'. התייחסו לטענה זו,    
  והביעו את דעתכם עליה.    

  . יש הטוענים שרוב הלמידה בבית 2
  הספר צריכה להתבצע באמצעות    

  ידי מבחנים. -עבודות ולא על     
 התייחסו לטענה זו והביעו דעתכם.    

  שימוש
  תחומי הדעת ברוב

  (תנ"ך, היסטוריה, מדעים,
 ת)גיאוגרפיה, אזרחו

  שימוש
  בדיונים חברתיים

  בשיעורי הבעה או בעיסוק 
 בתחומי הדעת השונים
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  זיהוי חלקי הפסקה
  1' מס דוגמה

, העיר העתיקה שימשה, מאז ומעולם, מקום שאליו נהו יהודים מכל הגלויות

. [בשטחים רבים בתוך החומות היו מוסדות הצפיפות בעיר העתיקה הלכה וגדלה

 –ציבור ודת. ברובע היהודי נבנו בתי כנסת מפוארים, ואילו ברבעים האחרים נבנו 

י הארחה ומוסדות ציבור אחרים. כל אלה כנסיות, מנזרים, בת  –ידי נוצרים -על

צמצמו את השטחים שעמדו לרשות הבנייה למגורים. גם העובדה שבאותה תקופה 

לא נבנו בניינים של שתי קומות או יותר, הגדילה את הצפיפות ואף גרמה להעלאת 

שכר הדירה. למרות כל זאת העדיפו היהודים לגור בצפיפות בין החומות ולשלם 

משלא הכותל המערבי.]  –ה, ובלבד שיימצאו בקרבת האתר הקדוש שכר דירה גבו

הן של יהודים והן של  –יכלה העיר העתיקה להכיל את כל תושביה, החלה היציאה 

  . אל מחוץ לחומות –לא יהודים 

  המציין את חשיבותה של ירושלים. –פתיח  – 1שורה מס' 

  רעיון מרכזי – 2שורה מס' 

 דיי-לשל מבנים שנבנו ע תיאוריםתימוכין באמצעות  – 8 ועד שורה מס' 3שורה מס' 

  .)ולא לגובה ,רוחב(יה יהצגת סיבה לאופי הבנבאמצעות יהודים ו-יהודים ולא

מופיעה  7ובשורה  "צמצמו"לה יהמידי -על 5מובאת בשורה תזכורת לצפיפות  שימו  

  ".צפיפות"המילה שוב 

  מהווים את הסיום.  10ושורה מס'  9מס'  השור

  .1הו את חלקי הפסקה לפי דוגמה מס' ז

  2דוגמה מס' 

אל היא מדינה קולטת עלייה. הנוער העולה הוא כוח חשוב לפיתוחה של רדינת ישמ

חשוב להבין כי קליטת נערות ונערים עולים היא תהליך ממושך וקשה ועל . המדינה

יצירת קשרים חדשים, קשרי שפה, תרבות [. המדינה להשקיע מאמצים להצלחה

גוזלים זמן רב. לא די להביא את הנער העולה לאולפן לכמה חודשים, ְלַׁשֵּכן  החברו

אותו ואת משפחתו בדירה ולהאמין שאלה יספיקו כדי להביא לקליטתו. אם רוצים 

שהתהליך יצליח, יש להוסיף פעולות אחדות כגון הצמדת תלמיד ָותיק לתלמיד עולה 

להיות מכיתה בוגרת יק צריך מיד הוותלמשך שנה עד שלוש שנים, לפי הצורך. התל

קליטה שכבתית בין כל הוועדות  תדעו האו סטודנט. נוסף על כך, רצוי שתהי

אם רוצים באמת . ]דאוג לחיי החברה של העוליםלהאחרות, ותפקידה יהיה 

שהתהליך יצליח, יש להשקיע לא רק כסף, אלא רגישות והבנה, ואנשים מתאימים 

  .צריכים לטפל בעניין
  

 הצפיפות... גדלה
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מספור וכתבו במחברת כיצד הן בנויות.  ,פניכם מס' פסקות זהו את רכיביהןל

  השורות יקל עליהם. 

  1פסקה מס' 

וכדי לשרוד חייבים תושבי המדבר  ,המדבר מאופיין בתנאים מאוד מיוחדים

ד התושבים שחייו חַ עצמם לתנאי החיים המיוחדים באזור זה. ַאאת להתאים 

יודע להסתפק במועט  ,לתנאי המדבר הוא הבדואי. הבדואי, תושב המדברמותאמים 

ומצטיין בכוח הסבילות שלו. הוא מסוגל לסבול צמא במשך ימים מספר בלי לשתות 

אפילו טיפת מים. הוא מסתפק במעט אוכל. הוא אוכל פעמיים ביום בלבד, בבוקר 

א מקבל ממכירת הושובערב. מזונותיו העיקריים הם מאכלי חלב, חיטה ותירס 

תוצרתו בשווקים. בשר אוכל הבדואי רק באירועים מיוחדים, בעיקר כשיש לו 

שכן  ,אורחים. באירוע כזה הוא שוחט כבש. הקפה הוא המשקה האהוב על הבדואי

  כתב תלמיד    . במידה רבהלה הוא זקוק שעוזר לו לשמור על עירנות הוא 

  2פסקה מס' 

. השאלה שנשאלת היא מי האחראי לנושא כולם רוצים לבוא לבית מסודר ונקי

מגיל הגן לקחת חלק פעיל בתפקידי הבית.  כבר הסדר והניקיון? יש לדרוש מהילדים 

בעידן המודרני יוצאים ההורים לעבודה וחוזרים מביתם כשהם עייפים ורעבים כמו 

יה: סידור הבית, יהשנ "עבודתם"ילדיהם. לעתים בחזרתם הם נאלצים להתחיל ב

על , דאגה לצרכים המשותפים והפרטיים. אם כל אחד ישמור על הסדר וניקיונו

יוכלו  ,הניקיון האישי שלו ויתרום מס' דקות ביום לטובת הפעולות הכלליות שבבית

מנוחה ועשייה למען עצמם. מעורבות של  שלשעות  עטהנות ממיגם ההורים ל

  כתב תלמיד           הילדים מגיל צעיר חשובה.

  3פסקה מס' 

עיקר הדבש הוא מזון בעל סגולות רבות. הוא לא רק מזין אלא גם מרפא. הוא יעיל ב

מניעת הצטננויות וזיהומי גרון. הוא משכך עייפות, עוזר במצבים של נדודי שינה ב

ודפיקות לב מהירות, וכן מטפל בבעיות קיבה ומעיים. תכונה אחרת וחשובה היא 

תה שום מחלה שהועברה מאדם לאדם כושרו להשמיד חיידקים. עד היום לא התגל

באמצעות דבש. במעבדות של חברות קוסמטיקה ידועות גילו, כי השימוש בדבש 

יעיל גם לעור הפנים ושומר על רעננותו. זו הסיבה שקרמים רבים מכילים דבש. 

יודעי דבר טוענים, כי הדבש הוא גם סגולה לשיפור הזיכרון. ראינו, אפוא, כי הדבש 

  פי מאמר מאת נעמי פרסול בעיתון "ראש אחד")-(על     אלי לאדם.הוא מזון אידי
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  = רעיון עיקרי = משפט מפתח = הגד עלרעיון מרכזי

  

 .נימוקים או סיבות בפסקה אחת כמהבראשית תהליך הכתיבה נדרשתם לכתוב 

), והנימוק מלווה או סיבה אחת(נימוק אחד יש בה  ,בדרך כלל .זוהי פסקה ראשונית

  .(או סיבה) נימוק. לעתים נוסף בה עוד שורההסבר של ב

מבנה  ,כשפסקות אחדות מרכיבות את המאמר ,בשלבי הכתיבה המתקדמים

  תומכים לרעיון.מאחד ו רק מרעיוןוהיא מורכבת  ,הפסקה משתנה

  

. בפסקה הזו כל נימוק מסומן בקו אחד, וההסבר לפסקה ראשוניתלפניכם דוגמה 

  שלו מסומן בשני קווים. 

בין  ,גיעו לארצנו עולים מארצות חבר העמיםהשנים האחרונות ִה  העשרחמש ב

ראשית, גורמים.  כמהיש לכך ועולים ישנן לא פעם התנגשויות, בין ההוותיקים ל

שנית . כתוצאה מכך מתפתחת קטטהו ,לאי הבנה לא פעם מביאים קשיי שפה

  . לא קלהם מקור לעימותים. ההסתגלות לחברה חדשה היא תהליך הבדלי תרבות 

נפרדת,  של פסקה רכזישהוזכר בפסקה הופך לרעיון מ נימוקבכתיבת מאמר כל 

  . מאמר אם כך, בנוי ממספר פסקות. עצמאית

  

  + פסקת סיום. 2+ נימוק  1כך: פסקת פתיחה + נימוק  השכתבנו בנוי פסקהה

  הרעיון המרכזי בפסקה הוא: הגורמים להתנגשויות בין עולים לוותיקים.

גורמים לא מפותחים דיים, אין הסבר ואין דוגמה. ברגע שתוכלו לפתח כל שימו  שה

  גורם תהפוך הפסקה למאמר. 
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  מאמרבתוך ת ופסק

  

הפסקה היא יחידת הבסיס של כל מאמר. ברוב הפסקות מבחינים בפסקת פתיחה 

ובפסקת סיום המסכמת אותו. ביניהן נמצא פסקות שלכל אחת  ,ציגה את הנושאהמַ 

  אך כולן קשורות לנושא (פסקות תוכיות). ,זי משלהרעיון מרכ

______________  
______________  
______________  

  
  

______________  
______________  
______________  
______________  

  
______________  
______________  
______________  

  
  
  
  
  
  
  

 ותבנה ייחודי ושונה מהמבנה של הפסקלפסקת הפתיחה ולפסקת הסיום מ  שימו   

  ת). ות (פנימיוהתוכי

משפט הפתיחה הופך במאמר לפסקת פתיחה ואילו משפט הסיום הופך   שימו

  במאמר לפסקת סיכום.

(רווח קטן) או ברווח בסוף  יחַ הפסקות מופרדות זו מזו ברווח של שורה או בזִ 

ציפות ולכידות כך גם בין הפסקות יש להקפיד על ר השורה האחרונה של הפסקה.

  . ורציפות יש להקפיד על לכידותקה סשל כל פמבנה הפנימי ב

מילות הקישור יופיעו בין התומכים בתוך הפסקה ובין הפסקות לבין עצמן. גם 

  המאזכרים תורמים ללכידות.

פסקת 
 פתיחה

פסקות 
 תוכיות

פסקת 
 סיום

            +  

  תימוכין: נימוק / פירוט /

  הסבר / תיאור / דוגמה /

 הוכחה

 רעיון מרכזי

 .התומכיםלבין בין הרעיון המרכזי  "חוזה"הפסקה היא 

רעיון מרכזי של נושא מרכזי, הצגת נושא 
 בכל פסקה תוכית:

 ר / מסקנה / המלצהסיכום הנאמ



60 

 

  לקטעה סקמפ

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הופך  ההפתיחמשפט 
  לפסקת פתיחה.

 מאיתה עצהוא מובע כפסק(
לצורך הוראה או כפסקה 

  פותחת מאמר.)

  י ניסוח כלל
על  מזמרה, עמד ללא

  ו על תחוםשא אנו

  כזין מררעיו

  )מ"(ר
  משפט עיקרי,
  משפט מפתח

  
  :ילמכל משפט

סר מסר מוהר ט קצמשפ
נקודה. יש רק ו ובסופ

  אחד מסוגו בפסקה.

 פתיח

רעיון מרכזי של 
 פסקה תוכית

  כיןתימו

ים משפט
ם ברעיון ומכיהת

  ומסבירים אותו.

  המשך פסקה תוכית:

  משפטי נימוק

  משפטי הסבר

  פטי פירוטמש

  משפטי תיאור

  דוגמות

 היותים לחייבהמשפטים 
קשורים לרעיון, וביניהם 

  מילות קישור.
  תיוהם עשויים לה

  בה/ימשפטי נימוק/ס
  פירוט /  בר /הס

  / דוגמה. וריאת

משפט סיום הופך 
  להיות פסקה עצמאית. 

סיכום של הנאמר 
בפסקות התוכיות (חזרה 

על הרעיון המרכזי וגם 
ה המלצה, תוצאה, מסקנ

  או סיכום. 
 יוןעעל הר זהמשפט מרמ

המרכזי, והוא איננו מוסר 
  מידע חדש. 

נמצא בפסקה עצמאית 
לצורך הוראה וכפסקה 

  מאמר.המסיימת 

 סיום

כעת יש 

מחזוריות. 

אנחנו כותבים 

שלוש -שתיים

 פסקות תוכיות.
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  התפתחות הפסקה לשלביה

. אחת הסיבות להתנהגות ת רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדיםישנן סיבו

  הגיע לפשרה.אלימה בין ילדים היא שהם אינם יודעים ל

. אחת הסיבות להתנהגות ישנן סיבות רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדים

לדוגמה, כשמתפתח ויכוח . שהם אינם יודעים להתפשראלימה בין ילדים היא 

מכות, עד שאחד אינו מכניע את השני האלימות אינה ואחר כך מופיעות ה

  .מסתיימת

. אחת הסיבות להתנהגות ישנן סיבות רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדים

. ילדים מגיל צעיר חווים היא שהם לא יודעים להתפשר אלימה בין ילדים

ויכוחים, מריבות ואף אלימות במסגרות שונות: במשפחה, בין שכנים ואף 

ת השלטון. אין להם דוגמות לדרכי פתרון בדרך של פשרה, וכל מה במסגר

לדוגמה, כשמתפתח שהם לומדים זה פתרון בכוח בין אם הוא פיזי או מילולי. 

ויכוח ואחר כך מופיעות המכות, עד שאחד אינו מכניע את השני האלימות 

  ., גם אם האחד נפגע קשה וצריך לפנותו לבית החוליםאינה מסתיימת

. אחת הסיבות להתנהגות סיבות רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדים ישנן

. ילדים מגיל צעיר חווים שהם לא יודעים להתפשרהיא אלימה בין ילדים 

ויכוחים, מריבות ואף אלימות במסגרות שונות: במשפחה, בין שכנים ואף 

במסגרת השלטון. אין להם דוגמות לדרכי פתרון בדרך של פשרה, וכל מה 

לומדים זה פתרון בכוח בין אם הוא פיזי או מילולי. לדוגמה, כשמתפתח  שהם

יע את השני האלימות נויכוח ואחר כך מופיעות המכות, עד שאחד אינו מכ

המטרה  אינה מסתיימת, גם אם האחד נפגע קשה וצריך לפנותו לבית החולים.

בבתי שלנו היא לחנך לפשרה מגיל צעיר, ויש להקפיד על כך בגני הילדים ו

  הספר. בגיל זה יש עדיין סיכוי לעצב ילד/ה וללמדו לחיות חיי חברה נכונים.

לאחרונה רבו מקרי האלימות בבתי הספר. ישנן סיבות רבות הגורמות 

היא . אחת הסיבות להתנהגות אלימה בין ילדים לאלימות בחברת הילדים

ת ואף . ילדים מגיל צעיר חווים ויכוחים, מריבושהם לא יודעים להתפשר

אלימות במסגרות שונות: במשפחה, בין שכנים ואף במסגרת השלטון. אין 

לומדים זה פתרון להם דוגמות לדרכי פתרון בדרך של פשרה, וכל מה שהם 

שלב א' 
 +מ "ר

 פירוט

שלב ב' 
 +ר.מ 

פירוט + 
  דוגמה

 

שלב ג' 
 +ר.מ 

  +  פירוט
  +הסבר 
  דוגמה

 

שלב ד' 
   +ר.מ 

  הסבר +
  דוגמה +

  סיום
 

שלב ה' 
  פתיח

  ר.מ+ 
  הסבר +
  דוגמה +

  סיום
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בכוח בין אם הוא פיזי או מילולי. לדוגמה, כשמתפתח ויכוח ואחר כך מופיעות 

ת, גם אם יע את השני האלימות אינה מסתיימנהמכות, עד שאחד אינו מכ

האחד נפגע קשה וצריך לפנותו לבית החולים. המטרה שלנו היא לחנך לפשרה 

מגיל צעיר, ויש להקפיד על כך בגני הילדים ובבתי הספר. בגיל זה יש עדיין 

  לחיות חיי חברה נכונים.וללמדו סיכוי לעצב ילד/ה 

  מאמר?כיצד כותבים 

  חליטים על רעיון.מ  -

  .מה)ודכמו סיבה, תוצאה וכ(פירוט עתים דרוש לו , ולנימוקלו לעתים דרוש   -

  כמשפט מכליל.ים נימוק מנסחים  -

  מרחיבים כל נימוק באמצעות סיבה, תוצאה, הסבר וכדומה.   -

  דוגמה מתאימה.מוסיפים   -

  סק.יסיום ברמת תוצאה, המלצה או ה יםתבוכ  -

  מחליטים על פתיח.  -

כמו חשוב ללמוד... או יש  ח שיפוטיניסו דיי-לאת הצורך בנימוק מזהים ע  שימו    

  לעצור...

  תרשים.  כדאי לבנות לארגן את שלבי הכתיבה כדי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הנושא אלימות בני נוער

 נימוק נימוק נימוק

_____________  
_____________  
_____________  

  הסבר
_____________  

_____________  
_____________  

  דוגמה  הוכחה             
_____________  
_____________  

  

_____________  
_____________  
_____________  

  הסבר
_____________  
_____________  
_____________  

  דוגמה / הוכחה
_____________  
_____________  

  

_____________  
_____________  

_____________  
  הסבר

_____________  
_____________  
_____________  

  דוגמה / הוכחה
_____________  
_____________  

  

 סיום
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  אלימות           נושא:      

  

  התנהגות אלימה מסוכנת לחברה  רעיון מרכזי:    

  

           

  . אלימות עלולה לגרום נזקים גופניים1        

  . אלימות מילולית פוגעת באנשים מבחינה נפשית2    ...האלימות מסוכנת כי

  סדר חברתי-. אלימות גורמת לאי3        

 הסבר  –שלב ג': הרחבת התימוכין  שלב ב': המרה בעזרת מילות קישור 
, אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים ראשית

, אלימות מילולית פוגעת נוסף על כךגופניים. 
,  אלימות יתר על כןנה נפשית. באנשים מבחי

 סדר חברתי. -גורמת לאי

, אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים גופניים. ראשית
התפרצות אלימה מביאה אנשים למצב של הזדקקות לעזרה 

, האלימות המילולית פוגעת בנפשם של נוסף על כךרפואית. 
האנשים. מתברר שגם מילים עשויות להסב נזקים, כמו 

 האלימחברה , יתר על כןר ביטחון, פחד ועוד. תסכול, חוס
דר חברתי. אנשים מנסים לפתור ס-היא חברה ששורר בה אי

שיח או במסגרת משפטית -בכוח בעיות שעליהן להיפתר בדו
 מוסמכת.

 החיים משלב ד': הוספת דוגמה 
צב של הזדקקות , אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים גופניים. התפרצות אלימה מביאה אנשים למראשית

לעזרה רפואית. ידועים מקרים שבני נוער רבו על דברים שטותיים באמצע מסיבה, ואחד מהם שלף סכין והרג את 
, האלימות המילולית פוגעת בנפשם של האנשים. מתברר שגם מילים עשויות נוסף על כךחברו שלא חשב כמוהו. 

ד הילדים אינו בא חַ התברר כי ַאשלנו בבית הספר  ,למשללהסב נזקים, כמו תסכול, חוסר ביטחון, פחד ועוד. 
, חברה אלימה  היא יתר על כןלבית הספר מפחד מפני נערים שסחטו אותו ודרשו ממנו כספים שלא היו ברשותו. 

שיח או במסגרת -סדר חברתי. אנשים מנסים לפתור בכוח בעיות שעליהן להיפתר בדו-חברה ששורר בה אי
ם שאזרחים לא היו מרוצים מהחלטות של פקידי ממשלה, והם הכו אותם ופצעו משפטית מוסמכת. קרו מקרי

 אותם.
  רקע –שלב ו': הוספת פתיח   שלב ה': הוספת משפט סיכום 

ראינו אפוא כי האלימות מסוכנת לחברה, ולכן יש 
להילחם בה בכל האמצעים הקיימים, הן 

  החינוכיים והן המשפטיים.

חברתנו, ואלה הפכו לאחרונה התרבו מקרי האלימות ב
לתופעה המתרחשת מדי יום ביומו בכל מעגלי החיים: 
במשפחה, בחברה, בבית הספר ובמערכת הציבורית 

  והשלטונית. התנהגות אלימה מסוכנת לחברה. 
 שלב ז': חיבור החלקים לפסקה

מעגלי החיים: לאחרונה התרבו מקרי האלימות בחברתנו, ואלה הפכו לתופעה המתרחשת מדי יום ביומו בכל 
, ראשיתהתנהגות אלימה מסוכנת לחברה. במשפחה, בחברה, בבית הספר ובמערכת הציבורית והשלטונית. 

אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים גופניים. התפרצות אלימה מביאה אנשים למצב של הזדקקות לעזרה 
אחד מהם שלף סכין והרג את חברו רפואית. ידועים מקרים שבני נוער רבו על דברים שטותיים באמצע מסיבה, ו

, האלימות המילולית פוגעת בנפשם של האנשים. מתברר שגם מילים עשויות להסב נוסף על כךשלא חשב כמוהו. 
ד הילדים אינו בא לבית הספר מפחד חַ התברר כי ַאשלנו נזקים, כמו תסכול, חוסר ביטחון, פחד ועוד. בבית הספר 

 בה, חברה אלימה  היא חברה ששורר יתר על כןנו כספים שלא היו ברשותו. מפני נערים שסחטו אותו ודרשו ממ
שיח או במסגרת משפטית מוסמכת. קרו -סדר חברתי. אנשים מנסים לפתור בכוח בעיות שעליהן להיפתר בדו-אי

מקרים שאזרחים לא היו מרוצים מהחלטות של פקידי ממשלה, והם הכו אותם ופצעו אותם. ראינו אפוא כי 
 ות מסוכנת לחברה, ולכן יש להילחם בה בכל האמצעים הקיימים, הן החינוכיים והן המשפטיים.האלימ

  שלב א': קביעת ראשי פרקים (סיבות)

  יםפסקה בשלּב
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  ה עיוניתהמיומנויות הנדרשות לכתיב

    הכרת המבנה.   א.

  רעיון מרכזי –בניית משפט מכליל   ב.

  ניסוח נימוק והסבר  ג.

  מציאת דוגמות רלוונטיות לרעיון  ד.

  שימוש במילות קישור.   ה.

  מעות הרציפות והלכידותהבנת מש  ו.

  שימוש בסגנון כתיבה מתאים.   ז.

  

  משפט מכליל

כדי לבנות משפט מכליל יש להכיר את המושגים: שם הפועל, שם פעולה, נושא 

  סתמי.

  משפטים מכלילים בניית

  למשפט מכליל משתמשים באחת מהצורות האלה:        

                 

                   

  לעופה םש            הלועהפ םש              מי)תס אשונהווה רבים (

  רקשלת  רת והתקשרותשותק  םירשקתמ

  לועפל                 ה ופעילותלועפ       םילעופ

  עצבל                 וביצועים עוצבי      םיעצבמ

  

  

  שפות זרותב מדבריםה

עם אנשים  מתקשרים

  מארצות

עבודות  מבצעיםזרות ו

  שאנשים

רית אינם הדוברים רק עב

  יכולים לבצע.

  

  

שפה זרה מאפשרת 

  עם אנשיםתקשורת 

מארצות שונות. באמצעות 

  השפה הזרה 

 פעולותאפשר לנהל 

עסקיות בין ישראל לבין 

  מדינות העולם.

  

  

שפה זרה מאפשרת 

לתקשר  לאנשים מישראל

  עם אנשים מכל העולם.

באמצעות שפה זרה אפשר 

עסקאות ודיונים לבצע 

   בנושאים שונים.
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  רעיון מרכזי מנוסח כמשפט מכליל

   
  ניסוח משפט מכליל

  

  הפכו את המשפטים שלפניכם למשפטים מכלילים.

    דוגמה:

  והם עלולים לא לשמוע טוב כשיהיו גדולים. ,בני נוער שומעים מוזיקה בקול רם

  .יכולת השמיעה בעתידמוזיקה בקול רם עלולה לפגוע בשמיעת 

  

כי מכונית יכולה לפגוע עלול להתרחש אסון,  ,אדום כשאנשים עוברים ברמזור  .1

  בהם. 

  .. עלולה לגרום לאסון עקב פגיעת מכוניתברמזור אדום..מעבר   

  

אוהדים במגרשי הכדורגל פוגעים בשחקנים שלהם כשהם זורקים חזיזים   .2

  למגרש. 

  

  יש הרבה בעיות בשיניים.  ,אם אוכלים הרבה ממתקים  .3

  

  ולפעמים זה פוגע יותר ממכה  פיזית. ,יש ילדים שמקללים  .4

  

  וזה מסוכן. ,ילדים מוסרים פרטים אישיים כשהם גולשים באינטרנט  .5

  

וזה יכול להיגמר  ,ילדים משתמשים לפעמים בפייסבוק כדי לפגוע בחבריהם  .6

  באסון.

  

חזק את הקשר של בני כדי לישנן משפחות היוצאות לטיולים בחופשות   .7

  המשפחה לארץ.

  

יה חלשה וכך יישנם בני נוער שמתנדבים לעזור בכל מיני פעולות לאוכלוס  .8

  תורמים לקהילה. 
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  מה בין נושא לבין רעיון מרכזי?

נושאים לכתיבת פסקה. מתחת לכל נושא מופיעה הצעה לרעיון מרכזי.  םכינפל

 ,וכתבו פסקה. ככל שתרבו לכתוב ,הוסיפו רעיונות משלכם, בחרו באחד הנושאים

  והמשימה תיראה לכם קלה. ,תחו את מיומנות הכתיבהְּתפַ 

שימו הנושא עשוי להיות מילה, שתי מילים או ביטוי. הרעיון המרכזי חייב להיות 

  משפט. 

  סורת יהודיתמ: אשונ  .1

  המסורת היהודית מאחדת את העם.                                                     : 1 ר"מ  

  וצותהודי התפי: אשונ  .2

      ליהודי התפוצות יש זיקה לארץ ישראל.                                            :1 ר"מ  

  עשר: אשונ  .3

                                  רעש עלול לפגוע בשמיעה.                                       :1 ר"מ  

  : פרסומתאשונ  .4

  .                                                                  לפרסומת תפקידים שונים.  :1 ר"מ  

  נושא: שידורי פרסומת בטלוויזיה  .5

  שידורי הפרסומת בטלוויזיה פוגעים באיכות התכניות.  :1 ר"מ  

  יתרונות.  –לשידורי הפרסומת בטלוויזיה  :2 ר"מ  

  דורגלן מצליחכ: אשונ  .6

  ופי או יופי?א: אשונ  .7

  

  

  ה כלשהי.מדזכרו! רעיון אמור להביע  מסר כלשהו או להציג ע              
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  כיצד לפתח רעיון מרכזי

  אפשר לפתח רעיון מרכזי באמצעות תיאור, ניגוד, השוואה, פירוט ועוד.

  להלן כמה דוגמות. בכל פסקה סומן הרעיון המרכזי (הנימוק) וסומנו המילים המבטאות את הקשרים שבפסקה. 

  

  

  

    

  

  

שפה זרה מאפשרת להתקבל לעבודות רבות, 

. ישנן עבודות מעניינות וברמה גבוהה

המחייבות ידיעת שפה זרה, כי הלקוחות הם 

תושבי ארצות זרות. הם מתקשרים ורוצים 

, הם שולחים מכתבים או על כך מידע. נוסף

הזמנות, והכל צריך להיעשות בשפתם או 

לית. גם קשר לאומית, כמו אנג-ןבשפה בי

עם עולים חדשים מחייב ידיעת שפה זרה. 

חלק מהעולים יודעים לפעמים יותר טוב 

אנגלית מאשר עברית, וכך אפשר לעזור 

  להם. 

 מאוד למטייל בעולם. ללא חשובה שפה זרה  

שפה זרה פחות נהנים מטיול בחו"ל. 

ראשית, קשה להסתדר, כי אי אפשר לשאול 

לינה,  את אנשי המקום שאלות על מקום

ללמוד על  אי אפשראוכל ובילוי. בנוסף, 

התרבות וההיסטוריה של המקום. יתר על 

להכיר את אנשי המקום. אמנם  לא ניתןכן, 

לדבר את כל השפות של כולם, אבל  לא ניתן

  שפה בינלאומית, כמו אנגלית, חשוב לדעת.

שפה זרה מאפשרת להפיק מידע מהמחשב   

יא אנגלית. . שפת המחשב הבצורה טובה יותר

מאמרים, יכול  "להוריד"מי שיודע אנגלית יכול 

להתכתב עם חברים מכל העולם ולנצל את 

מי שאינו יודע  הרבה יותר מאשרהמחשב 

אנגלית. זה שלא יודע אנגלית יצטרך לעבוד 

בשיטה הקודמת, כלומר: הוא ילך לספרייה, 

הרבה יקח לו ייחפש בקטלוג ויצלם מאמרים, ו

, מידע ותקשורת הוא על כך . נוסףיותר זמן

  .זמן רב יותריצטרך לקבל בדואר, שיגזול 

  חשוב ללמוד שפה זרה

 

  הבאמצעות השווא  באמצעות ניגוד  באמצעות תיאור

  מחייבת נימוק) –(עמדה שיפוטית 
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  באמצעות פירוט    באמצעות דוגמה

 

סיבות מ אליה שמגיעים פה זרה עוזרת להסתדר בכל ארץשידיעת 

זה התחיל מרגע במשפחתי עבודה, תיור, הגירה ועוד.  –שונות 

לדעת  יםחייב נועם הדיילת היישעלינו למטוס השייך לשוויץ. במפגש 

באנגלית. לאחר מכן היינו צריכים להגיע  "כוס שתייה"לומר 

אבל לא  –למזוודות, ושדה התעופה היה מלא שלטים מסבירים 

בשפתנו. לנהג המונית הראינו את הכתובת באנגלית, כמובן. גם 

במלון היינו צריכים לנהל שיחה באנגלית ולהסביר שאנחנו צריכים 

ולא  ,טה בחדר. הקושי האמתי היה במסעדה. היינו רעביםעוד מי

איך עושים זאת  .כירים או אוהביםרצינו לקבל משהו שאיננו מַ 

 ,בשפה זרה? ניסינו להיזכר בכל מה שלמדנו בשיעורי האנגלית

והצטערנו שלא הקשבנו יותר. אין ספק שהמורה צדקה, חשוב ללמוד 

  שפה זרה.

שנגיע רגיש עצמאים בכל ארץ ידיעת שפה זרה מאפשרת לנו לה  

ולא רק בארצנו שלנו. העצמאות באה לידי ביטוי בתחומים  ,אליה

שונים, כמו: בעבודה, בלימודים, בבילויים, באזורי הקניות, 

בקשרים עם אנשים, בהכרת הארץ מבחינה גאוגרפית והיסטורית, 

בקבלת שירותים שונים כמו שירותי רפואה, הצלה ועוד. אין ספק 

שפה זרה משחררת אותנו מתלות באנשים אחרים  שידיעת

  ומאפשרת לנו להתנהל כאנשים עצמאים בארץ זרה. 

  

  נפתח הסבר כיצד

  חשוב ללמוד שפה זרה

 

  נדגים על רעיון מרכזי:

 

  מחייבת נימוק) –(עמדה שיפוטית 
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  ?התקינ הפסקמהי 

  .רעיון מרכזי אחד רקבפסקה תקינה יש . 1

  .שלה לרעיון המרכזי תומכים הקשוריםמשפטים  בפסקה תקינה ישנם. 2

  שיטת עבודה לזיהוי פסקה תקינה

  מרכזי.הרעיון ה אתו זה .שיש לו משפטי תמיכהאת המשפט  יםצאומ  א. 

  שיש לו תומכים. כזה ואם יש רק משפט אחד ש מוודאים  ב.

  מתייחסים לכל מה שנאמר בו. ו אם התומכים קשורים לרעיון המרכזי יםדקוב  ג. 

  

  ונמקו את קביעותיכם. ת.קות שלפניכם, כתבו אם הן ַתקינוהפסשש  ו אתקרא

  1מס'  פסקה

תיה השונות הפכה כיום לתופעה שגרתית בחברה. אין יום שאין צורוות במאלי

שומעים בו על אלימות. התנהגות אלימה מסוכנת לחברה ככלל, וכשהיא מתרחשת 

באים לבתי הספר כשהם  בבתי הספר, היא מסוכנת במיוחד. ילדים ובני נוער

וגורמים  םירחאים לדיב יזיתמצוידים בכלים חדים, ובאמצעותם יש שהם פוגעים פ

ילדים הפותרים ויכוח באמצעות קללות ואיומים,  ישפיכים. ה-להם נזקים בלתי

החינוך מנסים להתמודד עם בעיות רכת וח ארוך. במעוטל תודהגורמים לזולת חר

  ענישה עד להרחקה מבית ב יםמחמיר האלימּות במגוון דרכים. בחלק מבתי הספר

רור במערכת בת המצב. איות כדי לשפר הספר, במוסדות אחרים מנסים דרכים חיוב

  שאין להרפות בסוגיה זו.

  

דרכי התמודדות בית  :עד הסוף מתחיל פיתוח של רעיון חדש 7משורה   שימו  

  . האם זה תקין?הספר באלימות

  2' ה מספסק

ין  שומעים בו על שא ן יוםיא. רצנוהפכו לתופעה מדאיגה בא רכיםות הדתאונ

הגים אינם מקפידים על ציות לתמרורים. נוסף על כך, הנמשום שת תאונות הקורו

ואינם מרוכזים בנעֶשה בכביש. לפעמים גם רים ם כשהם שיכויעסונהם  םלפעמי

מהמורות וסדקים המסיטים את המכונית ם הכבישים אינם תקינים, יש בה

  .ממהלכה. חייבים להשקיע במיגור תאונות הדרכים כדי שהמצב ישתפר

  ין התומכים למשפט שלהם העומד לפני כן? מה חסר? האם יש קשר ב שימו 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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    3ה מס' פסק
יר" קיימים בכל ארצות העולם. לאחרונה שמענו על הכל מאו" ים לממכרדוכנ

 כלי בא כתוצאה מטענות כי "האווניהש. "ירמההל האוכשינויים שנקטו רשתות "

ואין צורך לטרוח נגיש,  אוה יכ יננו בריא. רבים אוכלים "אוכל מהיר"א המהיר"

ם אנשים ג ולהכין אותו. רוב בני האדם אוהבים "אוכל מהיר", ועכשיו יוכלו

  , לאכול "אוכל מהיר". ל התזונההמקפידים ע

  מהו הרעיון המרכזי? ומה הקשר בינו לבין התומכים?  שימו  

  

  4פסקה מס' 

אים כיום תאונות דרכים הן אחת התופעות הקשות במדינתנו. גורמים אחדים אחר

למצב זה. ַאַחד הגורמים קשור בנהג עצמו. יש לתקן את הכבישים משום שחלקם 

אינם ראויים לנסיעה. לפעמים יש בכבישים בורות ולעתים השוליים אינם מסומנים, 

   ואלה גורמים לתאונות דרכים.

  שימו  היכן הסיום? 

  

  5פסקה מס' 

רב ולכן אינו בריא.   הרבה אנשים אוהבים "אוכל מהיר". "אוכל מהיר" מכיל שמן

נוסף על כך, "אוכל מהיר"  מאבד את הוויטמינים שבו, ולכן ערכו התזונתי ירוד. 

  לפיכך לא רצוי לאכול "אוכל מהיר". 

  ?שימו   היכן הרעיון המרכזי

  6פסקה מס' 

במפגשים של בני נוער ננקטת אלימות לעתים קרובות. יש לכך סיבות מספר. אחת 

האוכלוסייה המגוונת. מפגש של עולים מרוסיה עם עולים  הסיבות קשורה בהרכב

מאתיופיה בשילוב עם ישראלים שהם בנים להורים ותיקים בארץ, עלול להיות טעון 

ולהסתיים באלימות. כל אחד נפגע ממשהו אחר. חבל  שאין לומדים על התרבויות 

את העולים, וגם היינו ַמכירים טוב יותר   -של העולים בבית הספר, כי אילו נעשה כן 

הם היו לומדים על הוותיקים. לפיכך על בית הספר לעזור לכלל בני האוכלוסייה 

  להשתלב למקשה אחת. 

  "סיבות מספר". :כתוב שימו 
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  מחוון –שאלות לבדיקת תקינותה של פסקה  שמוֶנה

  

  

  ______          האם יש רעיון מרכזי בפסקה?  . 1

  ______      יל?האם הרעיון המרכזי מנוסח כמשפט מכל  .2

  ______    האם משפטי התימוכין מתייחסים לרעיון המרכזי?  .3

  ______        האם יש רצף בין משפטי התימוכין?  .4

  ______        האם כל רעיון בתימוכין מוסבר כראוי?  .5

  ______    האם הדוגמה הניתנת קשורה לרעיון המרכזי?  .6

  ______      האם הפתיח (אם יש) רומז לנושא הפסקה.  .7

  האם המשפט המסכם אמנם מסכם   .8

  ______             (ולא פותח רעיון חדש)?   

  ______  והאם הוא נובע מסך כל הרעיונות המופיעים בפסקה.  

  

  

  

הוא  נושא הפסקה. במאמר לעבפסקה יכול להופיע כמשפט המרמז  הפתיח  שימו

  לפסקת פתיחה המציגה את הנושא. פוךיה

כהמלצה  ,פיע כמשפט המסיים (לא מסכם)בפסקה אף הוא יכול להו הסיום  

  סק.יהצגת תוצאה או הכאו 
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  פתחו אותם לפסקה.לפניכם מגוון רעיונות עיקריים. 

  סכנה לחברה. –זיהום האוויר   . 1

  יש לעודד מפגשים בין ערבים ליהודים.  .2

  שימוש בחיות לניסויים במעבדה הוא אכזרי.  .3

  עונש מוות ירתיע מחבלים.  .4

  רת בית זכאית למשכורת.עק  .5

  גיעות זכויות שוות.לנשים מַ   .6

  יש להגביל את מספר המכוניות הפרטיות הנכנסות לעיר.  .7

  החברה כולה צריכה לדאוג לעניים.  .8

  הביקורת הכרחית לקידומו של האדם.  .9

  "אופרות סבון" הן תכניות טלוויזיה שיש לבטלן.  .10

  ה שאסור לבטלן."אופרות סבון" הן תכניות טלוויזי  .11

  בנות יכולות להתקבל לקורס טייס.  .12

  זכות רצויה בחברה מתקדמת. –המתת חסד   .13

  חופש העיתונות פוגע בחסינות הפרט.  .14

  מפגשים בין דתיים לחילוניים ישפרו את האווירה החברתית במדינה.  .15

  שימוש בחיות לניסויים במעבדה הוא הכרחי.  .16

  זו תפקידה של הממשלה. ,אוג לענייםהחברה לא צריכה לד  .17

  ילדים רשאים לצפות בתכנית ריאלטי.  .18

  שיעורי הבית מיותרים.  .19

  טי תורמים לדיון הציבורי.יתכניות ראל  .20

  .ןבה םבני נוער הצופילתוכניות ריאליטי משמשות דוגמות שליליות   .21

  ה עשרה.ה בתכנית ראליטי מגיל שמונֶ ייש להגביל את הצפי  .22
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  פסקת טיעון

  סקת טיעון שונה במקצת מפסקת עובדה/עמדה.כזכור, פ

  להלן המבנה של פסקת טיעון. 

  פתיח            
  חזרה על הטענה (החלטה, הצעה)      
  מסכים / לא מסכים     
  נימוק     
  הסבר     
  דוגמה     
  סיום   

קת ואילו בפס ,של הכותב אוההרעיון כל ההבדל בין הפסקות הוא שבפסקת עובדה 

כלומר להיות בעד הטענה  ,טענה קיימת, עליו לבחור צד לעיב גטיעון על הכותב לה

   .לסייג את העמדהבהמשך נראה שאפשר  או נגדה.

  הנה נושא שנדרשת בו פסקת טיעון.

ת התלמידים המתנהגים כדי לזהות איש הטוענים כי הצבת מצלמות בבתי הספר    
  . עליה דעתכםאת  והביעוזו, טענה התייחסו ל .היא פעולה חינוכית באלימות

זהו בפסקות הללו את הרכיבים של פסקת . בנושא הנה פסקות שכתבו תלמידים
  טיעון.

  1פסקה מס' 

 יש הטוענים כי הצבת מצלמות בבתי הספר כדי לזהות את הילדים הנוהגים אלימות

שיטה  כיוון שזו לא ,ולדעתי זה רעיון רע פעולה זואני מתנגד ל היא פעולה נכונה.

ובית הספר ירחיק ויעניש אותו. אני לא  ,חינוכית. המצלמות יצביעו על הילד האלים

הוא ילך לבדוק אם יש  ,שנית. במקרה הטובכך לפעול  בטוחה שזה ימנע ממנּו

ואז יחליט אם להגיב באמצעים אלימים. לכן טוב יעשו בתי הספר אם  ,מצלמות

י הספר ירימו ידיים וישתמשו בשיטות ואסור שבת ,זה תפקידם ויעדם .ימשיכו לחנך

   ונהפוך למדינת משטרה.    ,כי אז אין עתיד למערכת החינוך ,של משטרה

  2פסקה מס' 

יש הטוענים כי הצבת מצלמות בבתי הספר כדי לזהות את הילדים הנוהגים 

"חינוכיות" שפעלו עד הרעיון מצוין. גם אני חושבת כך כיוון שהדרכים  , היאאלימות

ויש להפסיק את ההתנהגות האלימה בין בני הנוער בכל  ,יותר ותכבר לא עוזרהיום 

גם אם היא לא נראית חינוכית. ישנם ילדים שמפחדים לבוא לבית ספר או  ,דרך

ת לשכונה מפחד שילדים המתנהגים ולצאת בשעות אחר הצהריים המאוחר

מצלמות גם בבריונות יפגעו בהם. האלימות הפכה לתופעה שקשה להשתלט עליה. ה

ולפעול  ,וכך אפשר יהיה לזהות מיהם האלימים ,ירתיעו וגם יתעדו את המקרים

   זהו הסיכוי היחיד להוקיע את תופעת האלימות שהתפשטה בכל בתי הספר.  .נגדם

 רעיון

 תומכים
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  פתיח

  חזרה על הטענה

  עהד

  נימוק

  דוגמה

  פתיח

  חזרה על הטענה/
  החלטה

  נימוק + הסבר

  דוגמה

  דעה

  דוגמות לפסקות טיעון
פסקה אחת שהיא תקינה. כל אחד מכם יכול לכתוב פסקה תקינה, וכל הפסקות  אין

  ה יהיו שונות זו מזו. מה שחשוב הוא שמירה על מבנה בסיסי. שייכתבו בכית

  הנה דוגמה לנושא שנדרש לכתוב עליו פסקת טיעון. 

  השאלה:

   במגרשים ותיש הטוענים כי יש להחמיר עם אוהדיהן של  קבוצות המתפרע

  .עליה התייחסו לטענה זו, והביעו את דעתכם

. אפשר להשתמש "יש הטוענים" ניסוח משימה בביטוישימו  אין חובה להשתמש ב

  וכדומה.  "ש... נקבע/, קבעו"ש...הולט /החליט"כמו בביטויים 

  ההתאחדות לכדורגל החליטה להחמיר עם...  לפיכך אפר לנסח את השאלה גם כך:

  להלן פסקות שכתבו תלמידים: 

  (עם הסבר) א' פסקה

ום יומי. לאחרונה הפכה תופעת  האלימות  במגרשי הכדורגל  למעשה י

ההתאחדות לכדורגל  החליטה להתייחס לזה ברצינות רבה יותר ולהחמיר עם 

המתפרעים.  אני מסכים עם ההחלטה, כי אלימות במגרשים יכולה לפגוע 

בצופים תמימים שבאו ליהנות ממשחק. לעומת זאת חמומי מוח שאינם 

 - ימרוצים מהתוצאה או מדרך  השיפוט, מגיבים באלימות כדי להביע את א

שביעות רצונם. פעולות כמו זריקת בקבוקים או חזיזים לעבר המגרש 

כך קרה במשחק בין מסוכנות ויכולות לגרום לפציעה קשה ואף למוות. 

"הפועל ירושלים" לבין "הפועל חולון". אחד האוהדים זרק חזיז שפגע 

. רק החמרה בתגובה כלפי במאבטח, וכתוצאה מכך נקטעו  שתי אצבעותיו

  תביא למצב שאפשר יהיה ללכת בבטחה למשחקים. מתפרעים 

  (ללא הסבר) ב' פסקה

יומי. -לאחרונה הפכה תופעת האלימות  במגרשי הכדורגל  למעשה יום

ההתאחדות לכדורגל  החליטה להתייחס לזה ברצינות רבה יותר ולהחמיר עם 

המתפרעים. אני מסכים עם ההחלטה, כי גם השחקנים וגם הקהל יכולים 

פוחד ללכת למשחק של "הפועל אני יפגע מההתנהגות האלימה. עכשיו לה

ירושלים" מול  "הפועל חולון" בגלל האלימות שהייתה  באחד המשחקים  

מאבטח  שלהאחרונים שלהם. התוצאה של האלימות הייתה ששתי אצבעות 

ידי אוהד של אחת הקבוצות. לפיכך אנו רואים שאין -מחזיז שנזרק עלנקטעו 

  לא להגביר  את העונשים על הקבוצות שאוהדיהן מתפרעים במגרש.רה אבֵר 
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  תפקידו לפרש את הנימוק. ההסבר מתייחס לסיבת האלימות. –ההסבר   שימו 

  רשימת נושאים לפסקת טיעון

  כתבו פסקת טיעון לשניים מהנושאים שלפניכם. 

נט. יש הטוענים כי על ההורים לעקוב אחר ילדיהם כשהם גולשים באינטר  .1

  .עליה דעתכםאת זו והביעו  ,התייחסו לטענה

יש הטוענים שצריך להגביל את הגיל של המשתמשים בפייסבוק. התייחסו   .2

  .עליה דעתכםאת והביעו זו, לטענה 

חסם ילאחרונה הוצע חוק שיחייב את הגולשים בטוקבקים להזדהות או שת  .3

  .עליה דעתכםאת והביעו  ,כניסתם. התייחסו להצעה זו

בתי ספר רבים מעבירים את הערכות התלמידים דרך אתר בית הספר   .4

ומאפשרים להורים להיכנס ולראות את המצב הלימודי של ילדיהם. התייחסו 

  .עליה דעתכםאת והביעו  ,לתופעה זו

יש הטוענים כי המחשב יהפוך את המתבגר לטיפוס מופנם ופחות חברותי.   .5

  .עליה דעתכםאת והביעו זו, התייחסו לטענה 

ישיבה מול המחשב. ליש הרואים בתופעת ההשמנה אצל מתבגרים את הסיבה   .6

מבוקרת וחוסר תנועת הגוף. התייחסו לאמירה -ישיבה זו מפתחת אכילה לא

  .עליה דעתכםאת וחוו  ,זו

יש הרואים במנהג הבערת מדורות בל"ג בעומר פגיעה באיכות הסביבה   .7

ות מרכזיים. התייחסו לטענה זו, וטוענים שיש להגביל את הקמתן במקומ

  והביעו את דעתכם עליה. 

אך לא מתייחסות  ,ישנן משפחות הרואות בליל הסדר מפגש משפחתי חשוב  .8

. התייחסו לתופעה אחדים מסתפקות בשירת שירים, אלא להגדה המסורתית

  .עליה דעתכםאת והביעו 

 ויות החוק. ת רשהחלטפי -עלמשרתים בצבא  אינםתושבי ישראל הערבים   .9

קבלת עבודות מועדפות  ,זכויותיהם (להקלות במסנפגעות כתוצאה מכך 

יש הגורסים כי גם ערביי ישראל כחלק מתושבי המדינה  .)מהודמענקים וכו

  מה דעתכם על תפיסה זו?  .צריכים לתרום למדינה בכל דרך שהיא

לא יש הטוענים כי מסיבות סיום צריכות להיות תוצר של התלמידים ל  .10

  . עליה דעתכםאת והביעו  ,התייחסו לטענה זו .וריםמהתערבות ה
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  לתיקון פסקה באמצעות מחוון דוגמה
נושא: כריתת יערות הגשם היא תופעה הרווחת באמריקה הדרומית. יש הטוענים 

  והביעו את דעתכם. ,כי אין לכרות את יערות הגשם. דונו בטענה
בעצים כחומרי גלם. אני  השתמשלם  כדי לכיום כורתים את יערות הגשם בעו

קיימים  ןמתנגד לכריתת עצים בשביל חומרי גלם. אם כל המדינות שברשות
לא יהיו לנו יערות, ולא יישאר  –יערות גשם יכרתו אותם בשביל חומרי גלם 

אני חושב שלא צריך לכרות את יערות הגשם  ,לנו חמצן בעולם כמעט. לסיכום
אבל יש  ,ם חומרי גלם חשובים לפיתוח חיי האדםבשביל חומרי גלם. אמנ

  (כתב תלמיד)         למצוא דרך אחרת להפיק אותם. 

  מחוון טיעון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תיקון
א תופעה הרווחת באמריקה הדרומית. אני תומך בטענה כי ייערות הגשם ה כריתת

ות אלו יערמכיוון של ,אין לכרות את יערות הגשם. אני מתנגד להשמדת יערות הגשם
ידי תהליך -יתרונות רבים. ראשית, הם שומרים על איזון החמצן בעולם על

, בירוא ךוכריתתם תצמצם את כמות החמצן לבני האדם. נוסף על כ ,הפוטוסינתזה
היערות הורס את מערכת הדישון הטבעית של הקרקע באזור. לצורך בירוא 

האוויר בעולם.  משתמשים האנשים בשרפה, פעולה הגורמת לשינוי בתנאי מזג
אמנם יערות הגשם יכולים לשמש כחומרי גלם לתעשיית העץ, אבל יש למצוא לכך 

  של יערות הגשם. הפתרון טוב יותר מהשמד

1  

2  

3  

4  

5  

  פסקהמחוון תיקון וכתיבת 
  שם: ___________

  ______כיתה: ___
  תאריך: ________

  

  √.   פתיח / חזרה על הטענה                     1

  √רעיון מרכזי                  –.   דעת הכותב 2
  .   משפטי תימוכין                                  3

  √*    נימוק / פירוט                                      
  *                                   *    הסבר                 
  *    דוגמה                                             *      

  חזרה על הנאמר.   משפט סיום                                       4
  .   רצף (מילות קישור)                           _____5
  .   סימני פיסוק (נקודה, פסיק,6
  נקודתיים, מרכאות,       

  √סימן שאלה)                                             
  4–2משפט לא תקין .   תקינות משפט                                   7
  .   שגיאות כתיב                                     אין8
  4–2זרות רבות  ח. חזרה על מילים                                   9

  . מילים בשפה כתובה10
  (אין סלנג)                                          _____                      

6  
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  הנחיות לכתיבת פסקה  –סיכום 

הבסיס לכתיבת פסקה הוא הרעיון המרכזי. רעיון זה צריך לקבל תימוכין   .1

רעיון המרכזי בצורות שונות). אם לצורך חיזוקו (משפטים מלווים, התומכים ב

אתם כותבים חיבור או תשובה לנושא או מבחן, אתם יכולים להחליט על 

  הרעיון באופן עצמאי או מתוך ספרי הלימוד או בעזרת המורה.

פי -תוכלו לעשות זאת עלעליכם להחליט באיזה אופן תפתחו את התימוכין.   .2

            אפשרויות בסיסיות:  הדרישה המנוסחת ברעיון המרכזי. קיימות שתי

תוצאה + מסקנה. + הסבר, או שלוב ביניהם; ב. הנמקה  הנמקהאו  פירוטא. 

יש להקפיד לא לחזור על הסבר, כלומר לא "להסביר את ההסבר". אין 

להרחיב את הפירוט עד לפרטי פרטים (זה נקרא "למרוח"). לאחר הכתיבה יש 

אל הכבד. יש לארגן את הפירוט לארגן את ההנמקות לפי סדר, מן הקל 

ודאו כי מהפרט אל הכלל (מהאישי אל החברתי, אל הלאומי, אל העולמי). 

  (הוספה + הנמקה).המתאימות מילות הקישור השתמשתם ב

סייע להבנת הנאמר הדוגמה אמורה לתנו דוגמה או דוגמות להמחשה.   .3

, ותרו עליה. בתימוכין. אם הדוגמה היא רק בבחינת עוד שתי שורות כתובות

 מילות קישורהקפידו על בשיטת פירוט אין צורך, בדרך כלל, לתת דוגמה. 

  .מתאימות

משפט  כלומר ,בחרו משפט שיסיים את הפסקה. הוא יכול להיות סיכום  .4

המרכז את הנאמר במשפט אחד. המשפט המסיים צריך להתקשר לרעיון 

מסקנה או המרכזי. אפשר לסיים את הקטע במשפט תוצאה או במשפט 

  בשילוב של השניים.

עכשיו, כשהפסקה לפניכם, לא יקשה עליכם לבחור משפט פתיחה, שהוא   .5

מסגרת כוללת לפסקה. משפט הפתיחה עוסק בנושא באופן כללי ביותר, 

  ומטרתו להכניס את הקורא לאווירה הכללית של הכתוב.
  שימו

המודל הזה לא תמיד  אולםפי מודל, -(וגם קטע) על פסקה אנחנו לומדים לכתוב

בספרי הלימוד שלכם תמצאו לפעמים פסקות שאין בהן פתיח, אין קיים במלואו. 

כן לעתים מופיע הרעיון המרכזי לא בתחילת -כמובהן סיום, ואף אין בהן דוגמה. 

הפסקה, אלא באמצעה או בסופה. בכל זאת רצוי מאוד שתמשיכו לכתוב פסקות 

ה ועוזרות לקורא שלכם לאתר ולהבין את הרעיון "נפח" לכתיב מודליות. הן נותנות

ין ספק שזה א. הרעיון המרכזי בתחילת הפסקהלפיכך הקפידו לכתוב את המרכזי. 

בכל מקרה, רצוי לכתוב  מקל את ההבנה, אך גם מחייב מיומנות כתיבה מפותחת. 

פסקות, כשהרעיון העיקרי מופיע מיד לאחר הפתיח. בספרים הכתובים בשפה 
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רק 
בפסקה 

זו אפשר 
לסמן 
רעיון 
 מרכזי

והצרפתית, רוב הפסקות כתובות כשהרעיון המרכזי שלהן מצוי בתחילת האנגלית 

פי המודל, מאשר לנסות להיות מקורי -הפסקה. עדיף לכתוב מסודר וברור על

  ולהקשות על הקורא את ההבנה. 

כל פסקה משמשת בעצם דוגמה לרעיון. פסקת לעתים יש רצף של פסקות דוגמה. 

שורות דוגמה.  8 – 6נושא, ומסוגל לכתוב דוגמה יכול לפתח מי שמתמצא היטב ב

ו שתי שורות דוגמה בתוך באת הנושא במידה מספקת, די שתכת יםכירמַ  כםאם אינ

  פסקה רגילה.

  תסכול לקורא. ", אך עלול לגרום מקורי"להיות ה"מתיימר"  מאמרלפניכם דוגמה ל

  הניקה רן צמחים טורפים /

  )פי כתבה מתוך "ילדי טבע הדברים"-(מעובד על

הם תקועים  באדמה, עם שורש, כמו כל הצמחים. אבל כשם שאצלנו, בני האדם, יש 

כאלה שמה שלא תיתן להם לאכול, הם ירצו עוד וינסו כל פעם מאכל חדש, כך גם  

יש כאלה שאינם מסתפקים במה שהשורשים שלהם מצליחים  -בין הצמחים 

גוון, הם רוצים תוספת מזון, להוציא  מן הקרקע,  ואפילו לא בהטמעה*. הם רוצים ל

  הם רוצים בשר!

בשר? צמחים? על מה אנחנו מדברים?  הרי בעלי חיים אוכלים צמחים, ולא צמחים 

אוכלים בעלי חיים! זה היה נכון, עד שהצמחים "החליטו" שנמאס להם להיות         

ל ה"פראיירים" של כולם: הפרות אוכלות אותם, העזים אוכלות אותם, ובעצם, כ

  אוכלי העשבים אוכלים אותם, אפילו בני אדם אוכלים אותם. 

  מעכשיו,  צמחים אוכלים בעלי חיים!

וס חרקים שבחצי אבל  איך יכולים צמחים, המחוברים לקרקע בעזרת שורשים, לתּפ

  שנייה פורסים כנפיים ונעלמים להם באוויר?

  מלכודות  הן שם המשחק.

חלקם בנו מלכודות דמויות  .ות לתפוס להם טרףהצמחים פיתחו לעצמם דרכים שונ

ק בא לבקר ולשתות מן הצוף המתוק. החרק מחליק אל כד הצוף, ֶר כד, שבהן החֶ 

ושם הוא מתבשל בתוך  "סיר העיכול" של הצמח. אחרים פיתחו לעצמם מלכודות 

שנראות כמו שתי כפות הסוגרות זו על זו, והחרק שבא לאכול, נלכד ונאכל בעצמו. 

אחר עוסק בְרִמייה: הוא מפתה את החרקים לנחות עליו  כדי ללגום מעט מטל. צמח 

 הבוקר שהצטבר עליו. 

5  

10  

15  

אין 
ן ורעי

 מרכזי

אין 
ן ורעי

 מרכזי

אין 
ן ורעי

 מרכזי
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  סיכום

  פסקות ידוגמות לסוג

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  להלן יובאו דומות לפסקות מהסוגים הללו. לצד שמה של כל פסקה מצוינים הרכיבים שלה. 

 נימוק/עובדהא. 

 טיעוןתגובה/. ב

 עימות. ג

 וצאהסיבה ות. ד

בעייה . ה
 ופתרון

 כרונולוגית. ו

 פירוט. ז

 היבטים. ח

 דוגמה. ט
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  לבין מרכזי הן רעיוהפסקה = חוזה בין 
  משפטי התמיכה

  עמדה + נימוק + פירוט + הסבר + הוכחה: נימוק א.

לאחרונה רבו מקרי האלימות בחברה. אנו שומעים על אלימות במשפחה, 

. ראשית, היא התנהגות אלימה מסוכנתבבית הספר ואף במערכת השלטונית. 

 ות המילוליתהאלימועלולה לגרום לנזקים חמורים ואף למוות.  פוגעת פיזית

ולבעיות נפשיות למשך  עלולה לגרום לחרדותפחות מהפיזית. היא -מסוכנת לא

והם נכנסו  ,תקופות חיים ארוכות. ידועים מקרים בהם איימו על נערים

לחרדה והחלו לחזור להתנהגות של תינוקות. אין ספק, שיש לטפל בתופעת 

  שה.האלימות בכובד ראש, הן בדרך חינוכית והן בדרך של עני

  דעה + נימוק + הסבר + הוכחה: תגובה/טיעון ב.

המשפחה ללא  וךיש הטוענים כי את בעיות האלימות במשפחה יש לפתור בת

. אם במשפחה, אינני מסכימה עם טיעון זההתערבות גורמי חוץ כמו משטרה. 

שאמורה להיות המקום הבטוח ביותר והתומך ביותר, הגיעו היחסים לידי 

צב חמור ויש להתערב, גם אם זו מסגרת המשפחה. אלימות, נראה שהמ

סמים או שכרות, ואז אין למשפחה שליטה, ולכן  ןלעתים הסיבות לאלימות ה

הכרחית. לפיכך על המשטרה להתייחס והטיפולית ההתערבות המשטרתית 

לכל איום או התנהגות אלימה בחומרה רבה, ולא להקל ראש ולהישען על 

  . "הדברים יסתדרו"התפיסה כי 

  טיעוני בעד ונגד של הרעיון המרכזי + דעת הכותב: עימות ג.

דרך הטיפול בבעיה הצעות לגבי בעיית האלימות במשפחה הולכת וגוברת. 

כי בעיית האלימות במשפחה היא כמו בעיות אחרות  חלוקות. יש הטוענים

הקורות בה, ואין לרשויות חיצוניות כמו משטרה זכות להתערב. הבעיות 

ליהן עם הזמן. לכל משפחה יש כוחות חזקים להתמודד נפתרות מאֲ  במשפחה

 יש הסוברים זאת לעומתעם בעיות, ואין צורך להתערב חיצונית בעת משבר. 

ר הבעיות המתעוררות יתשאלימות אינה עוד בעיה במשפחה ואינה דומה ל

וברוב המקרים המשפחה איננה , במשפחה. תוצאותיה של האלימות מסוכנות

טפל בבעיה זו בכוחות עצמה. לפיכך יש לערב כוחות חיצוניים כמו יכולה ל

מטפלים, פסיכולוגים ואף משטרה. מה שברור הוא שיש להעלות את רמת 

  מכיוונים שונים. בה המודעות לבעיית האלימות לדרגה גבוהה יותר ולטפל 

 פתיח

 סיום

  פתיח

  מרכזירעיון 

  נימוק

  הוכחה

סיום 

 מסקנה

 פתיח

 סיום
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  תוצאה+ סיבה : סיבה ותוצאה ד.

אחת הסיבות לתופעה זו ת. היא תופעה חברתית ההולכת ומתעצמאלימות 

. מגיל צעיר חווה הילד היא התנהגות חסרת פשרות, שיש לה תוצאות קשות

מערכות יחסים חסרות פשרות. זה מתחיל במסגרת המשפחה, בה אין ההורים 

אלא מתווכחים ורבים כל  ,פועלים מתוך שיתוף פעולה הנשען על ויתורים

מערכת יחסי אחים שאינה ממשיך ב הז .גיעים להתנהגות אלימההזמן ומַ 

ידי ההורים ליחסי שיתוף המחייבים פשרות. נוספת לכך מערכת -מונחית על

ואם בכך לא די, הרי שגם  .יחסים המבוססת על חוסר התחשבות בין שכנים

המערכת השלטונית אינה מהווה דוגמה אידיאלית ליחסים הדדיים 

: צאות עגומותלתופעה זו תופשרה. על שיתוף ועל המתבססים על הבנה, 

הפיכות, פגיעות נפשיות, המתגלות לעתים -פגיעות פיזיות קשות, לעתים בלתי

בגיל מאוחר, הגורמות לקשיים בהסתגלות לחיים תקינים. אין ספק שזו 

תוצאה שיש להתייחס אליה בכובד ראש. הטיפול חייב להתחיל בגיל צעיר 

  במערכות החינוך וגם בתמיכה בבית.
  יה המופיעה ברעיון המרכזי ובהמשכה פתרוןבע: בעיה ופתרון ה.

הבעיה העיקרית היא ים לתופעות אלימות קשות בבתי הספר. דלאחרונה אנו ע

. אחד מהי התגובה הנכונה שבית הספר צריך לנקוט כלפי תלמיד אלים

הנשמעים הוא הרחקת התלמיד מבית הספר. מיד עולה השאלה  הפתרונות

ן הולם כלפי צעיר מתבגר? ייתכן שהרחקה החינוכית: האם הרחקה היא פתרו

תגרום לו לפתח מערכת התנהגותית אלימה עוד יותר, והרי בית הספר נועד 

יכול בית באיזו מידה התנהגות חריגה. השאלה היא  ליעבלחנך גם ילדים 

ר התלמידים. זו יתסכן את מתי הוא עלול להספר לקחת על עצמו אחריות, ו

  מערכת החינוך אלא גם של מערכות נוספות. שאלה לדיון עמוק, לא רק של

  רצף זמןה: כרונולוגי ו.

אלימות כלפי ילדים היא בעיות האלימות במשפחה אינה תופעה חדשה. 

היה מקובל לראות בילד  17 - המאה ה. עד תופעה מוכרת לאורך ההיסטוריה

רכוש בלעדי של הוריו. ילדים היו חייבים לקבל את מרות הוריהם ולבצע כל 

נדון לענישה חמורה, כולל מכות והכנסה  ,שהורו להם. מי שלא עשה כן מה

מבחינים בניצנים של זכויות ילדים,  19 -במאה הו 18 -במאה הלחדר צינוק. 

החל הילד  20 -במאה האך עדיין נאלצו הילדים לעשות כל שהוטל עליהם. רק 

הנאבקות להיחשב כישות בפני עצמה, והחלו להתגבש זכויותיו. קמו תנועות 

ילד יכול לפנות לבית המשפט  כיוםלמען זכויות ילדים ונגד פגיעה בגופם. 

  פגיעה גופנית כלשהי.על וע את הוריו על ניצול או ולתּב

 פתיח

 תוצאה

 סיום

 סיום

 פתיח
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  דוגמותפירוט : פירוט ז.
חלק מהאשמה נופלת על בעיות האלימות במשפחה הולכות ומתרבות. 

כנים המדווחים על המשטרה, שאינה לוקחת ברצינות תלונות של נשים או ש
ליהן . התפיסה שבעיות במשפחה נפתרות מאֲ אלימות במשפחה שבשכנותם

ואין להתערב בהן, היא שמנחה את המשטרה לא להיענות לתלונות של נשים 
רבים שהמשטרה קיבלה מידע  ידועים מקריםעל אלימות כלפיהן במשפחה. 

. לאחר כמה ותלונה על בעל אלים והחליטה לא לעצרו ולא להרחיקו מהבית
יתה מדינה שלמה יה לא מזמןימים רצח הבעל את אשתו לנגד עיני הילדים. 

עסוקה ומזועזעת מאב שלקח את בתו הקטנה, רחץ אותה, הטביע אותה וקבר 
אותה בחורשה. אמנם לא כל איום נגמר ברצח, אבל כדאי להתייחס לכל איום 

  ברצינות.
  תחומי חיים / היבטים: היבטים ח.

ה להיות אחד הנושאים המרכזיים המדאיגים את החברה כולה. אלימות הפכ
 – היבט חוקי. אחד ההיבטים הוא: מהיבטים מספרלנתח את התופעה  אפשר

החוק מקל עם האלימים. עובדה זו מעודדת אלימות, ולכן יש לשנות את 
. לענישה היבט משפחתיהענישה נגד המשתמשים באלימות. היבט נוסף הוא 

רת המשפחה ישנן דעות חלוקות. יש הטוענים כי אין נגד אלימות במסג
להתערב באלימות בתוך המשפחה, וזה נושא שייפתר מעצמו. חשיבה כזו 
מעודדת אלימות גם היא. אם המשטרה לא תתייחס בכובד ראש לאלימות 

אוכלוסיות, . ישנן ההיבט המסורתיו גם במשפחה, הנושא יילך ויחמיר. ישנ
לילדיהם ולנשותיהן כרכוש, וכשאלה מורדים, כמו הבדואים, המתייחסות 

אלימות וגם רצח מופעלים נגדם. בהיבט מסורתי זה יש לטפל בצורה חמורה, 
שמול מסורת הטיפול קשה יותר. ראינו, אם כן, היבטים שונים פי -על-אף

  לאותה תופעה, אולם כולם מחייבים התייחסות ברוח החברה המודרנית.
  דוגמה אחת רחבה: דוגמה ט.

צורות הקינון בטבע הן מגוונות. יש המקננים ביחידים, יש בזוגות ויש 
. במשך היום מסתובבים הדרורים מקננים בדרך כלל בלהקותבלהקות. 

הצעירים בקבוצות, ואפשר לראותם מתכוננים ליציאה לליקוט מזון, כשהם 
של  יתראחד הטקסים המשעשעים והמעניינים בי .משמיעים קריאות זה לזה

ים הוא אמבטיות החול הקבוצתיות, שהם מקיימים בשעות אחר הדרור
ידי טפיחות כנפיים -הצהריים. הם נכנסים אל החול ומנקים את נוצותיהם על

תיאום כמעט מלא בין חברי בה מהירות המעיפות חול אל הנוצות. כל זה נעשֶ 
הקבוצה. השמירה הקפדנית על ניקיון הנוצות מסייעת לדרורים להרחיק 

  התרבותם. אתוזה מקל  טפילים,
  
ישנן פסקות שקשה מאוד לפתח את הרעיון המרכזי שלהן בפסקה אחת.  שימו  

להציג בפסקה אחת עמדות בעד ונגד בצורה משכנעת. לדוגמה, בפסקת עימות קשה 
  כך המצב גם בפסקת היבטים. 
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תעשו אם תיישמו את אשר למדתם לגבי כתיבת פסקה,  טוב

 בכל תחומי הדעת.

  הפסקה כבסיס לכתיבת תשובה
  

  ם:פי ארבעה תבחיני-בה צריכה להיבדק עלשות כל

  .(שפה) קינות לשונית, מבעבנה, תַ , מכןות

לשונית התקינות ה ה,נבמה  –מן ה"איך"  –" ה"מה –פריד את התוכן להן אי

  מבע.הו

  .בובין את הכתלהלא עלול  הקורא, אם נפריד בין הרכיבים

ה בנמ תלמידים הנוטים להפריד בין התוכן לבין מבנה, תקינות ומבע. לדעתם, שי

 בהתיכהמים לשיעורי אוריינות בלבד, והם אינם חלק המשפט ומשלב הלשון קשור

  יסה זו. תפיש לשנות  בכל תחומי הדעת.

  .פי רכיבי התוכן, המבנה, התקינות והשפה-מר כתוב ראוי שייכתב וייבחן עלוח לכ

  

  להלן רכיבי ההערכה במתן תשובה. 

  5%–3%ד.                   5%–3%ג.                   5%–3%ב.                 90%–85%. א

  

                         +                     +                    +  
  

  . אין חזרות 1      תקין . מבנה משפט1     -על חלקי השאלה  רהחז. 1    ת נכונותדווב. ע1

  מילים או על      י פיסוק            מנסי. 2            ן מרכזייוער                    הגיוני ברהס. 2

  נות יועל רע            תקין . עימוד הדף3עובדות                 / יםקומינ. 2  השייכות  דוגמות. 3

    לשון בשלמ. 2        . שימוש בזמנים4             ברהס. 3      לעניין    

  לא נמוך                                         ציטוט          / הוכחה / הגמדו. 4      

  סלנג      וללא                              

  

  

  

  נהמב  כןתו

  

 ותינתק

  לשונית

  עמב
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     כיצד עונים על שאלה?

  מסמנים אותן בקו.) –. (אם מותר מילות שאלה או הוראהים זהמ  א.

  מקיפים אותם בעיגול.) –שם מספר (אם יש). (אם מותר  זהיםמ  ב.

(אם  .למצוא את התשובה אפשרמילים מרמזות, שבאמצעותן ים זהמ  ג.

  מסמנים אותן בסוגריים מרובעים.) –מותר 

  

     

  שתי אפשרויות בפנינו

  אתבטקסט לא מצאנו       את המילים  בטקסט מצאנו   

      ג'.1סעיף מהמילים           ג'.1סעיף מ  

  

  

  

  .קוראים שוב את השאלה

  

  

  . הםנשתמש במילה  מהםהשאלה  תשובה עלל  .5

  י המלך?ש': מהם חמשת השמות של בנ               

  ...הםת': השמות של בני המלך                

   . כך שתמש במילהנ כיצדהשאלה תשובה על ל  

  ש': כיצד מתפתח השיטפון?              

  ... :כךת': השיטפון מתפתח                 

   . כי שתמש במילהנ מדועהשאלה תשובה על ל  

  ש': מדוע לא הצליח התלמיד?               

    : ...כיהצליח  ת. התלמיד לא                

מסמנים את כל המקומות הרלוונטיים  ,בטקסט "מפוזרת"כשהתשובה   

כאשר חל איסור לסמן בספר, מומלץ להעתיק למחברת (השייכים לעניין). 

  את המשפטים האלה. 

 באחת מהדרכים האלה:  ןומארגנים אות ,שזיהינואוספים את פיסות המידע   .6

   ;א. באמצעות מילות קישור  

   ). 3) 2) 1. או ג .ב .ב. בחלוקה לסעיפים: א        

קוראים שוב את הטקסט ומחפשים 
  ג'. 1את המילים המרמזות מסעיף 

2.  

נזהה את השורות או את 
המילים או את 

הביטויים, הקשורים 
  לשאלה.

נזהה מילים נרדפות או   .3

  קרובות למילים שזיהינו. 

  החלק הראשון של התשובה
  הוא חזרה על חלקי השאלה, אך בסדר שונה: קודם כול שם ואחריו פועל.

"פיצוח 
  שאלה"

4.  

5.  

1.  
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  לפניכם הקטע "לאן נעלמים החרקים בחורף?"
  קראו את הקטע, וענו על השאלה שאחריו.

  לאן נעלמים החרקים בחורף?

כל אלה נעלמים בסתיו, ופרט למקרים  –צרצרים, פרפרים, פרות משה רבנו, נמלים 

בבוא האביב, כשמתחילים שוב הימים מעטים, אין  הם נראים כל החורף. אולם 

  החמים, הם שבים ומופיעים. היכן היו כל אלה בחורף?

הקור מבריח את הצרצר אל הקן הקטן שחפר לו מתחת לפני האדמה. שם הוא ישן 

  חורף. כל ימי החורף. לשינה ארוכה זו קוראים תרדמת

  כמוהו עושים גם מיני חרקים אחרים, השוקעים אף הם בתרדמת חורף.

רבים מן הפרפרים מתים בסוף הקיץ, אולם יש הנודדים לארצות חמות יותר. הללו 

והם נמנים עם הפרפרים הנודדים. גם פרות משה  ,יוצאים לדרכם במחנות גדולים

  רבנו יוצאות לחרוף בארצות חמות יותר.

האדם. בימים הקרים הן יושבות בבתיהן שבתוך -אולם הנמלים נוהגות כבני

ת השמש, הן יוצאות מבתיהן כדי ליהנות מן חוכאשר בחוץ זורמחילות באדמה, 

  החום.

רוב החרקים הבוגרים מתים בסוף הקיץ, אולם הם משאירים אחריהם מספר רב 

 ,של ביצים. בבוא האביב, כאשר הטבע מתעורר לחיים חדשים, נדגרות הביצים

  ומתפתחים חרקים צעירים.

  

  שאלה

  מצעי הגנה למשך החורף הקר.ציינו  שלוש דרכים המשמשות לחרקים א

  הדגימו כל דרך לפי חרק המשתמש בה.

  :מהלך התשובה

  : שלוש. . שם המספר(ציינו, הדגימו) :ההוראההשאלה וילות מ  .1

דרכים המשמשות לחרקים אמצעי  :היגד השאלה שיוביל  אותנו לחיפוש בטקסט  .2

  הגנה למשך החורף הקר. 

ך: הדרכים המשמשות לחרקים אמצעי תחילת התשובה יכולה להיות מנוסחת כ   

  הגנה למשך החורף הקר הן...

  את המשפטים שיעזרו לנו בכתיבת התשובה.  זההנ  .3

  ב תשובה בדגם פסקה. וכתנ  .4
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  כעת ננסח תשובה

  התשובה עשויה להיכתב בשתי צורות

 א, ב, ג ובתבנית מִנייה שימוש בהכללה ובפירוט )2(  שימוש במילות קישור )1(

 

מזג האוויר הקר גורם לחרקים למצוא מקלט  ]יחת[פ
 משתמשיםהחרקים ש אחת הדרכיםלתקופת החורף. 

חורף. תרדמה זו  היא שינה ארוכה הנקראת תרדמת בהן
לחרק השוקע בתרדמת  דוגמהמתרחשת בתוך האדמה. 

, חלק מהחרקים נודדים נוסף על כךהחורף היא הצרצר. 
, תר על כןילארצות החמות, למשל פרות משה רבנו. 

נכנסות למחילות באדמה ושוהות שם  ,למשל ,הנמלים
  הן יוצאות מהמחילות. ,בזמן הקור. כשחם קצת יותר

שלוש הדרכים שבאמצעותן מתמודדים החרקים  ]סיום[
בחורף הן תרדמת חורף, מעבר לאזורים החמים 

  והסתתרות במחילות.
  

 בסוף,  כסיום. מופיעהבדגם זה ההכללה 

מצוא מקלט לוויר הקר גורם לחרקים מזג הא ]פתיח[ 
לתקופת החורף. שלוש דרכים משמשות את החרקים 
בהתמודדותם עם החורף: תרדמת חורף, נדידה 

  .למקומות חמים והסתתרות במחילות
הצרצר הוא אחד החרקים  –א. שקיעה בתרדמת חורף 

  השוקעים בתרדמת חורף.
פרות משה רבנו יוצאות  –ב. נדידה למקומות חמים 

  רצות חמות כדי לשהות שם בחורף.לא
סתתרות הנמלים מ – ג. כניסה אל המחילות שבאדמה
ובתקופות החמות הן  ,מפני הקור במחילות שבאדמה

  יוצאות מהן. 
  

 בפתיח. מופיעהבדגם זה ההכללה 

  בדגם זה אין סיום.   
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  מדעים –יישום מודל פסקה בתחום דעת 

  אים המים בגופם של היצורים החיים.ציינו שלושה תפקידים שממל: שאלהה

  

  פי המודל לכתיבת פסקה.-התשובה תורחב על

  

בגופם של רוב המים הם המרכיב העיקרי בגוף החי. משקלם של המים 

משקל הגוף, ואצל יצורים שונים כמעט מהוא יותר ממחצית היצורים החיים 

  כל הגוף מורכב ממים.

  

שותם התקינה של תהליכים שונים היצורים החיים זקוקים למים לשם התרח

  בגופם, כגון תהליך הנשימה, העיכול וההפרשה.

  

ה חילוף הגזים באיברי הנשימה נעֶש  –הנשימה אינה יכולה להתבצע ללא מים 

דרך קרום לח. נוסף על כך, בתהליכי עיכול המזון מופרשים מיצי עיכול שהם 

  זרת מים.כן הפרשת הפסולת מן הגוף נעשית בע- ברובם מים. כמו

  

  אין ספק שהמים הם תנאי לקיומם של כל היצורים החיים.

  

  

  איסוף הרכיבים –התשובה כפסקה 

בגופם של רוב היצורים משקלם של המים  המים הם המרכיב העיקרי בגוף החי.

משקל הגוף, ואצל יצורים שונים כמעט כל הגוף מורכב מהוא יותר ממחצית החיים 

ים למים לשם התרחשותם התקינה של תהליכים ממים. היצורים החיים זקוק

שונים בגופם, כגון תהליך הנשימה, העיכול וההפרשה. הנשימה אינה יכולה להתבצע 

ה דרך קרום לח. נוסף על כך, בתהליכי חילוף הגזים באיברי הנשימה נעֶש  –ללא מים 

 כן הפרשת הפסולת מן -עיכול המזון מופרשים מיצי עיכול שהם ברובם מים. כמו

  הגוף נעשית בעזרת מים. אין ספק שהמים הם תנאי לקיומם של כל היצורים החיים.

  פתיח

  רעיון
  מרכזי

  תימוכין

  סיכום
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  היסטוריה  – יישום מודל פסקה בתחום דעת
את יתרונותיה וציינו והסבירו את  –הגילדה בעיר בתקופת ימי הביניים : שאלהה

  חסרונותיה.

  תשובה

  ם.ארגון להגנת העובד בעיר בתקופת ימי הביניי היאהגילדה 

  לגילדה יתרונות וחסרונות.

הגילדה סיפקה לחבריה ביטחון כלכלי בכך שנאבקה נגד עול  – היתרונות

כך, קבעה הגילדה את מכסת  לעעל חברי הגילדה. נוסף  והמסים שהוטל

את ו האיכותאת הסחורות שמותר לכל אומן לייצר, את מחירי התוצרת, 

חברתי, והיא דאגה לעניים  . יש להדגיש כי לגילדה היה גם תפקידהמשקל

  ולחלשים שבין חבריה.

שאין היא מאפשרת כניסת  כךשל הגילדה קשורים ב חסרונותיהלעומת זאת 

היו לו קשיים י ,זרים לשורותיה, כך שאדם שהגיע למקום מגורים חדש

הגילדה אינה מאפשרת תחרות, והרי תחרות  ,כן-להיכנס כחבר בגילדה. כמו

  ירות.משביחה את המוצר ואת הש

שהגילדה הייתה פריצת דרך בשמירה על זכויות  פי-על-אףראינו אפוא ש

  העובד, היו בה חסרונות שפגעו במקבלי השירות. 

  התשובה כפסקה שלמה

ארגון להגנת העובד בעיר בתקופת ימי הביניים. לגילדה יתרונות  היאהגילדה 

  וחסרונות.

שנאבקה נגד עול  היתרונות: הגילדה סיפקה לחבריה ביטחון כלכלי בכך

כך, קבעה הגילדה את מכסת  לעעל חברי הגילדה. נוסף  והמסים שהוטל

את ו האיכותאת הסחורות שמותר לכל אומן לייצר, את מחירי התוצרת, 

. יש להדגיש כי לגילדה היה גם תפקיד חברתי, והיא דאגה לעניים המשקל

שאין כך רים בלעומת זאת חסרונותיה של הגילדה קשו ולחלשים שבין חבריה.

, היא מאפשרת כניסת זרים לשורותיה, כך שאדם שהגיע למקום מגורים חדש

כן, הגילדה אינה מאפשרת תחרות, -היו לו קשיים להיכנס כחבר בגילדה. כמוי

  והרי תחרות משביחה את המוצר ואת השירות.

שהגילדה הייתה פריצת דרך בשמירה על זכויות פי -על-אףראינו אפוא ש

  בה חסרונות שפגעו במקבלי השירות.  העובד, היו

 פתיח

רעיון 
 מרכזי

 תימוכין

 סיכום
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  הטקסט יתיהלוך עם טקסט: זיהוי סוג
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאים תקראו טקסטים שונים, כל אחד מהם שייך לסוג טקסט שונה.  בעמודים

יש גם תוכן סמוי,  טקסט ניתן מידע. זהו התוכן הגלוי. אך ברבים מהטקסטיםבכל 

  בזה נתמקד בשיעורים הבאים. 

 סוגי טקסטים ומאפייניהם

  מידעי
  (אינפורמטיבי)

 תיאורי מגמתי

עובדות  תרימס
  ,ללא נקיטת עמדה

 רגשות ללא

תיאור מצב, מקום 
ודמויות מנקודת מבט 

אישית חוויתית ורגשית 
 (טקסטים ספרותיים)

 א

 ג ב

 שכנוע
. דיון בבעיה 1

  משני צדדים
  . נקיטת עמדה2
 

 ביקורת
  פרסומת). (1מפעיל 
  . הדרכה2           

 

הכותב ַמציג 
רעיון ומנסה 

את לשכנע 
ידי -הקוראים על

פנייה בגוף שני 
 וציון נימוקים. 

. הכותב דן 1
בעניין מסוים 
ונוקט עמדה 

  לגביו.
  . הכותב 2

ַמציג בעיה, 
ַמציג עמדות של 

שני צדדים 
  לגביה

ונוקט עמדה 
  אישית.

 

הכותב טוען נגד 
מצב קיים 

ומנסה לשכנע 
 לשנותו. 

הכותב גורם 
לקורא לפעול או 

לרצות לפעול 
  בדרך מסוימת. 

בדרך כלל 
  מאופיין ...

* במשפטים 
  קצרים,

* במילות 
  קריאה,

* בשאלות 
  רטוריות,

  * במילות שאלה. 
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  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נזהה את סוגו. 

  גמל

  ")2000פי אנציקלופדיית "-(מעובד על

  

של הגמל מותאם לפעילות: שפתיו מכוסות שערות עבות וגסות, מבנה גופו 

בותיו המאפשרות לו לאכול את השיחים הקוצניים הגדולים באזורים שחונים; ג

העבות וריסיו הארוכים מגנים על עיניו מפני החול; מעברי אוזניו חסומים ברשת של 

שערות, ואפילו נחיריו יכולים להיאטם בשעת סערת חול. כפות רגליו מרופדות 

בכריות רכות, המתפשטות כלפי חוץ ומונעות ממנו לשקוע בחול הרך. על ברכיו ועל 

יו כשהוא כורע תחת משא כבד או רובץ לנוח. גחונו יש כריות גלדניות, המגנות על

ק"מ ליום, ובלבד שיהיו ניזונים היטב. גמלי  110גמלי רכיבה יכולים לעבור עד 

קילוגרם) מהירותם קטנה מחמישה קילומטרים  200שיירות העמוסים לעייפה (עד 

  בשעה.

א שנה. הוא מסוגל לעמוד בתלאות קשות יותר מכל חיה אחרת, והו 40-30הגמל חי 

ליטר מים  100מסוגל להחזיר לעצמו אובדן משקל שמקורו בהתייבשות בשתותו 

דקות. לעמים רבים הוא משמש מקור לבשר ולחלב, משערו מתקינים  10בתוך 

  אריגים, וגלליו המיובשים משמשים להסקה.

- דבשתי. החד- דבשתי (או הערבי) והגמל הדו- ידועים שני מיני גמלים: הגמל החד

האי ערב ובאזורים הסמוכים לו, ובכלל זה הנגב וסיני. כן מצוי -ידבשתי מצוי בחצ

  הוא בצפון אפריקה ובפרס, והוא נקלט גם בספרד, בקליפורניה ובאוסטרליה.

דבשתי, רגליו קצרות - דבשתי חי באסיה התיכונה. גונו כהה מזה של החד-הגמל הדו

מות יפה למדבר יותר, וכפות רגליו קטנות וקשיחות יותר. תכונות אלו שלו מתאי

הסלעי שהוא חי בו. גופו מכוסה ֵׂשער ארוך וסמיך, המגן עליו מפני הקרה בחורף. 

ֵׂשער זה נושר באביב, ובמקומו צומח ֵשער קיץ דק יותר. בכמה מאזורי אסיה של 

  דבשתי את הסוס כמעט בכל עבודות השדה.- המועצות מחליף הגמל הדו-ברית

  

        עובדות. בטקסט הזה מובאות רקשימו       

        מידעי.מידעי.מידעי.מידעי.    וסוגוערך אנציקלופדי, ערך אנציקלופדי, ערך אנציקלופדי, ערך אנציקלופדי,     לפיכך הטקסט הזה הוא    
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  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נזהה את סוגו. 

  עדנה שומרון /ילד המקבל דמי כיס לומד לכלכל את ענייניו 

הדברים מוכרים לכולם: "אימא, תני לי כסף לעיתון", "אבא, אפשר לקבל 

פחות, אך מי מהילדים אינו בא  –ני כסף לגלידה?" האחד מנומס יותר, הש

בדרישות כאלה להוריו? הפיתויים ברחוב רבים. הילדים רואים את חבריהם 

  קונים, מלקקים, מפצחים ושואלים את עצמם: מדוע אני לא? 

מתנגדים לכך  –הורים רבים שגם אם ידם משגת לתת לילדיהם דמי כיס 

עירים לחומרנות ולתאוות מטעמים חינוכיים. לטענתם, מנהג זה מרגיל את הצ

בצע. שלא לדבר על משפחות שתקציבן מוגבל ומספר ילדיהן רב, המתקשות 

לפנק את ילדיהן במותרות של קניית מסטיק או גלידה, נוסף על הצרכים 

  הבסיסיים בבית.

המציאות מוכיחה, שברוב המקרים "מכניעים" הילדים את הוריהם בנושא זה 

שההורים רואים את המתרחש בסביבתם  ב"נדנוד" בלתי פוסק, ומכיוון

ושואלים את עצמם: מדוע אמנע זאת מילדי? כך קורה, שמדי פעם הם 

"מרימים ידיים" שולפים את הארנק ונותנים "חמישייה" או "עשירייה", 

  בהתאם ליכולת ולמצב הרוח.

אם נעשה חשבון פשוט, ניווכח, שבצורה זו מצליחים הילדים "לסחוט" לא 

האם לא מוטב, אם בעיתות חופשה ובימים של מזג אוויר נאה.  מעט, בעיקר

? יישבו נא ההורים עם ילדיהם וימסרו להם על כן, לעבור לשיטת הקצבה

הסכום שהוחלט. בעניין זה אין מקום למיקוח. כל משפחה יודעת את 

תקציבה, אך מן הראוי להעיר כאן, שגם משפחות בעלות אמצעים אל להן 

לים מהמקובל. רצוי לשאול את אחד ההורים בסביבה, להקציב סכומים גדו

  מה המקובל, ולא לחרוג. ההקצבה יכולה להיות שבועית או חודשית.

: הילד יודע, שבסכום שהוא מקבל עליו לדאוג לכל יש בכך גם עניין חינוכי

הוצאותיו הקטנות: ממתקים, אוספים או צעצוע. הוא יתרגל לחסוך מכספו 

מן, לרכישה יקרה יותר. שוב לא יוכל לבוא כל יום כדי להקדישו, כעבור ז

ו"לשנורר" כסף מהוריו. קיים סיכוי סביר, שיתחיל להתייחס אל הכסף כאל 

  משהו בעל ערך, שיש לנהוג עמו זהירות וחשבון.

  שימו

טקסטים הנוקטים עמדה בדרך כלל גם מבקרים וגם משתמשים בלשון שכנוע. מי 

לכן הוא צריך א. לבקר שיטה אחרת שהוא  שנוקט עמדה רוצה שיקבלו אותה,

  מתנגד לה, ב. לשכנע בצדקת דרכו.

  

  .שכנועשכנועשכנועשכנוע    ובכן, הטקסט הוא מסוג 

עמדת 
 שכנוע

עמדת 
 שכנוע
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  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נזהה את סוגו. 

  

  יתרונות וחסרונות –האש 

האש לוותה את האדם עוד מימי קדם. קיימת סברה שהאדם נטל את האש 

ידי ברקים החלו לבעור. האדם -ושיחים שנפגעו על הראשונה מן המוכן. עצים

  הקדמון נטל ענף בוער, הביאו למשכנו ודאג לשמור על האש שלא תכבה.

  

כשגילה האדם את האש, חל מפנה בחייו. באש טמון כוח רב. האש שמרה על 

האדם מפני חיות טרף. בעזרת האש בישל האדם את מזונו. באמצעות מדורות 

  ות ויצר תקשורת בינו לבין שכניו ביישובים הסמוכים. עשן העביר האדם הודע

  

אולם האש עלולה לגרום גם נזקים כבדים. כאשר היא מתלקחת, היא מכלה 

את העצים ופוגעת בחיות ובצמחים שחיים ביער ובשוליו. בדרך כלל, שריפות 

ביער אינן "קורות", אלא נגרמות בידי אדם. מדי שנה אנו קוראים בעיתון 

רדיו על שריפות יער. אלפי עצים שניטעו וטופחו עולים באש, ושומעים ב

  והשריפה מותירה אחריה אדמה חרוכה. 

  

ראינו כי לאש יתרונות וחסרונות. חשוב לדעת מהן הסכנות שהאש יכולה 

  החיים ובצומח.-לגרום כדי למנוע את פגיעתה באדם, בבעלי

  כתב תלמיד

  

  ללא נקיטת עמדה אישית.  –נות יתרונות וחסרו –מציג עימות הכותב שימו   

  

. עימותעימותעימותעימותלפיכך סוג הטקסט:             

פסקה א' 
 פתיח

' בפסקה 
 יתרונות

יתרונות 
 (חיוב)

חסרונות 
 (שלילה)

' גפסקה 
 חסרונות

' דפסקה 
 סיום
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  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נזהה את סוגו. 

  עמוס כרמל / אנשים "יפים" בשכונה

  )1991סבא, -י בחינת המתכונת של ביה"ס ע"ש ברל כצנלסון, כפרפ(עובד ל

  

ף את העיניים" באנשים פרבר עירוני מסוים חושבים, שכדאי "לשטותושבי 

יפים. תנו להם גו חטוב, קומה זקופה, תווי פנים עדינים, הבעה אצילית ונבונה 

אבל בפרבר זה עושים משהו זה מה שהם רוצים לראות. בעצם, מי לא רוצה?  –

למימוש הרצון. כאן לא מסכימים לפתוח את ברכת השחייה השכונתית בפני 

לעיל. עובדה, בקרבת מקום נמצא מעון  מי שאינו עומד בקני המידה הנזכרים

של אקי"ם, המיועד למוגבלים בוגרים, וכל הבקשות לאפשר לשוכני המעון 

  .הזה לרחוץ בברכה נתקלות בסירוב

הסיפור כולו מסתכם בארבעה עשר בני אדם, שאקי"ם ביקשה להביאם 

קבוצות, בליווי מתאים, כדי שייהנו קצת מן החיים בחום -לבֵרכה, קבוצות

  יץ הלוהט.הק

 14אבל ארבעה עשר בני אדם, הנמצאים בטיפולה של אקי"ם (במילים אחרות, 

בני אדם מפגרים, שהפיגור ניכר מן הסתם בפניהם ובהתנהגותם), הם הרבה 

מעבר לכוח הסבל של השכונה. "ברגע שיבואו אנשים אלה," אומר יו"ר ועד 

סוף סוף, היעלה על השכונה, "יהיה צורך לפנות את הבֵרכה מתושבי האזור." 

ים? -ארבעה מפגרים בבגדי-הדעת שלנגד עיניהם הזכות יופיעו פתאום שלושה

האם אפשר לדרוש מהם להשתכשך במים, כשיש לידם יצורים מוגבלים? אולי 

המראה הנורא הזה יגרום להם ולילדיהם טראומה נפשית קשה מנשוא? אולי, 

בשכונה שהעולם אינו  אולי אסור להזכיר לא עלינו, הפיגור הוא מדבק?

מושלם, ולמרבה הצער, יש בו גם מומים ופגעים? איך אומר היושב ראש 

נו, באמת, הנזכר: "תמיד נופלים עלינו כדי לפתור את בעיות האזור כולו." 

האם לא עשו התושבים מספיק בשביל המדינה, שצריך לדרוש מהם גם את 

  ?הקורבן הארור הזה

אלה ן: "אולי מתקנים מתאימים למוגבלים," יותר מכך, ליושב ראש יש פתרו

  , "ב'בית הלוחם' או באיל"ן."הדברים היוצאים מפיו בלי שמץ של בושה

במילים אחרות, בואו נזרוק את כל הדפוקים והמסכנים מעבר לגדר. בואו 

(ובכלל זה גם את נכי צה"ל מ"בית  נסגור במכלאות את נכי הגוף והנפש

כך נמשיך, בוודאי, -ו "שחור על הנשמה". אחררק כדי שלא יעשו לנהלוחם", 

 –גם עם הזקנים ועם הקירחים ועם בעלי הכרס הרופסת והוורידים ברגליים 

  .ועם בני מוצא זה ומוצא אחר

  ביקורת
 ישירה

  ביקורת
 עקיפה

  ביקורת
 ישירה

  ביקורת
 עקיפה
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יקרא לתופעה בשמות מן ההיסטוריה הקרובה. אנחנו נסתפק מי שרוצה, 

אש , וכן נבקש את תשומת לבו של רנגד הגזענותבהתרעה עם כל הלוחמים 

ברכת השחייה בנויה על קרקע עירונית, שייכת העירייה. אחרי ככלות הכול, 

  .לכולם, ולא רק לאזרחים כלילי שלמות אבל חסרי אנושיות
  

  בטקסט מופיעים ביטויים המסגירים את ביקורתו של הכותב.  שימו

  .ביקורתיביקורתיביקורתיביקורתילפיכך הטקסט הזה הוא            

  את סוגו.  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נזהה

  עוגת שוקולד

  הרחיבו את החגורה בעוד חור...

  .זו עוגה פשוטה, קלה להכנה, נשארת טרייה זמן רב לאחר ההכנה

  :החומרים

  ביצים 4        גר' שוקולד מריר 200

  כוס וחצי קמח      גר' חמאה או מרגרינה 200

  חצי כפית אבקת אפייה        כוס וחצי סוכר

  וזי מלך או פקאןגר' אג 50-100        מעט תמצית וניל

  :אופן ההכנה

את השוקולד בחמאה או במרגרינה ובסוכר, בתוך כדי בחישה על להבה ים ממחמ

קטנה. כשהתערובת אחידה, מסירים את הסיר מהאש, ומעבירים אותה לקערה. 

מוסיפים את הביצים זו אחר זו. מערבבים היטב אחרי כל תוספת. מוסיפים את 

  תמצית הווניל, מערבבים היטב.

בקערה נפרדת מערבבים את הקמח ואת אבקת האפייה. מוסיפים לתערובת את 

השוקולד. יוצקים את התערובות לתבנית מלבנית או מרובעת. מניחים למעלה את 

  האגוזים: חצאי הפקאן או אגוזי המלך, בשורות.

דקות.  20 -מעלות, אופים כ 180אופים בתנור שחומם מראש לחום בינוני של 

אגוז.  –רת, חותכים לריבועים, לפי שורות האגוזים, כך שבכל ריבוע כשהעוגה מתקר

  אפשר לאכסן במשך שבועיים בקופסה סגורה.

  שימו   לא קשה לזהות את ההוראות שלאורך כל הטקסט.

  .הוראותהוראותהוראותהוראות- - - - טקסט מפעילטקסט מפעילטקסט מפעילטקסט מפעיללפיכך הטקסט הוא             

  ביקורת
 ישירה
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  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נזהה את סוגו. 

  

  הראשוןבקונגרס הציוני 
  (מתוך "תולדות עמנו", חלק שישי, ב' אביבי/נ' פרסקי ,הוצאת "יבנה, תל אביב", תש"ט)

  

) נפתח בבזל הקונגרס הציוני הראשון 1897באוגוסט  29ביום כ"ב באלול תרנ"ז (

רושם. מאתיים צירים מכל ארצות הגולה ישבו לבושי הדר, -בטקס חגיגי רב

הצירים, ד"ר קרפל ליפא מרומניה, בירך  וביציעים הצטופפו אורחים רבים. זקן

בקול רועד את ברכת "שהחיינו", ופתח את הקונגרס. רטט עבר בכל האולם, ועיניים 

  רבות זלגו דמעות שמחה.

הרצל ניגש אל הבמה בשקט ובקוממיות כבן מלכים. מיד קמו כל הנאספים על 

  רגליהם, ובתשואות סוערות קיבלו את פני המנהיג.

  עמי את הופעתו של הרצל בפתיחת הקונגרס:-ר בןוכה מתאר הסופ

"לאט עולה הרצל על הבמה. עיניי נעוצות בפניו. אבל מיהו האיש הזה? אין זה אותו 

הרצל שידעתיו עד הנה, שראיתיו רק לפני יום אחד. דמותו נפלאה ונהדרת, דמות 

זה מלכות מופיעה לעינינו! ומבט לאיש הזה גא ומרוכז ספוג עצבות שקטה. אין 

אותו הרצל ההדור הווינאי, אלא אחד מזרע בית דוד, שקם לפתע מקברו ונתגלה 

לפנינו בכל תפארתו האגדית. חמש עשרה דקות רעד האולם מתשואות נלהבות, 

ממחיאות כפיים סוערות ומנפנוף מטפחות. נדמה היה כי החלום הגדול של עמנו, 

דוד. ורצון אדיר -ו משיח בןחלום בן אלפיים שנה, עומד להתגשם, כאילו עמד לפנינ

  תקפני לקרוא בתוך הים הסוער של תרועות ותשואות: 'יחי המלך'!

נאומו של הרצל בקונגרס הצטיין בפשטות ובבהירות. בין היתר זרק הרצל לתוך 

האולם את הססמה, שנחקקה מאז בלב מיליוני יהודים: "הציונות היא שיבה 

אדיר עשה נאומו של הרצל על צירי ליהדות, לפני שיבה לארץ היהודים." רושם 

הקונגרס. כל אלה שנמצאו באותו מעמד הרגישו, שקם בישראל מדינאי גדול, אליו 

  נשואות עיני היהודים בכל ארצות פזוריהם.

  

  שימו מובא כאן תיאור של אירוע שקרה. הכותב מתאר את האירוע מנקודת מבטו.  

  .רותירותירותירותיספספספספלפיכך זהו טקסט תיאורי, וסוגו            
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  תוכן סמוי: סוג הטקסט ומטרתו

  אנו קוראים?שלמה חשוב לזהות את סוגו של הטקסט 

בבחינת שונות נשאלת השאלה מהן המטרות העיקריות של כותב המאמר. אם נדע 

  מה סוג הטקסט, יהיה לנו קל יותר להבין מה מטרתו של הכותב. 

ע אותנו בנושא למשל, אם המאמר מגמתי, יש להניח שכותב המאמר מנסה לשכנ

  כלשהו או מבקר תופעה כלשהי.

  

  

  מידת מעורבות הכותב על פי סוגי טקסטים

  

  

  

  

  

  

  

  

  מעורבות אישית.ללא /  האובייקטיביהיא החלק  תופעההצגת 

  מעורבות אישית. עם/  סובייקטיביאו הצגת ביקורת הן החלק ה עמדה נקיטת

  

  

  

  

  

  

  ללא מעורבות אישית                 שילוב                         בעל מעורבות אישית
  (אובייקטיבי)           (אובייקטיביות וסובייקטיביות)        (סובייקטיבי)

  
  

 אינפורמטיבי         מגמתי         י תיאור

  !חשוב לזכור
  

  כלל אפשר - משולבים מבנים שונים, אך בדרךמאמרים ברוב ה
  בחין במבנה "שולט".לה
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  סוג הטקסט ומטרתו: משימות
. זהו והגדירו את סוגו של כל טקסט, ונמקו את 8-1וָנה קטעים לפניכם שמ

  קביעתכם. 

  מדוע אין לסבתא גלגלים?:               1מס' קטע 
הועלו השערות שונות ומשונות מדוע פיתחו היצורים היבשתיים רגליים בעבר 

כאמצעי הנעה, ולא גלגלים. גלגלים הם, כידוע, אמצעי הנעה יעיל הרבה יותר 

ים. רוכב אופניים צורך בהתקדמותו רק כחמישית מהאנרגיה הדרושה להולך מרגלי

  רגל.

אנג'לס, את -עתה מצא דיאמונד, פרופסור באוניברסיטה של קליפורניה בלוס

  ההסבר האמתי, והוא מגלה אותו לקוראי שבועון המדע "נייצ'ר".

במכונית ראשית, גלגלים אינם פועלים כראוי על משטחים רכים. מי שניסה לנסוע 

בבוץ או בגלגיליות (סקטים) על שפת הים, יודע זאת. שנית, קיימת הבעיה של 

שפה, ורוכבי אופניים ַמכירים את הקשיים -מכשולים אנכיים, כמו מדרגות או אבני

שאלה מעמידים בפניהם. ושלישית, הקושי להסתובב במקום מוגבל מוכר לכל מי 

ה. כלי הרכב הגלגליים התפתחו פרסה בסמטה צר-שחשב לבצע במכוניתו סיבוב

במקביל לפיתוח רשת של דרכים קשות וחלקות, מעשה ידי אדם. "היעדרן של 

דברי  –דרכים טבעיות כאלה הוא שמנע אבולוציה של יצורים בעלי גלגלים" 

דיאמונד. אולם "נייצ'ר", המדווחים על התגלית של בעלי גלגלים, מתכנסים בקצות 

  לם ידרסו בינתיים.רגליהם. זאת בתנאי שלא כו

  לימוד התרבות והשפה הערבית בישראל          : 2מס' קטע 

מדינת ישראל שוכנת בתוך אזור ערבי, וצריך לקוות כי לא ירחק היום בו יתחדשו 

קשרים של תרבות, של תיירות ושל מסחר בינה לבין המדינות שמסביב. כבר עתה 

למידים המתחנכים בבתי הספר עלינו לדעת להידבר עם שכנינו. לא ייתכן כי הת

כיום לא ילמדו להכיר את העמים הערביים, את השפה ואת התרבות הערבית. 

האמנם נכונה היא דרכם של רבים מן המורים להיסטוריה, הממעיטים לספר על 

  תרומתם של הערבים ושל עמי המזרח בכלל לתרבות האנושית.

של תולדות הערבים ושל כצעד ראשון לתיקון רעיונות יש להגביר את הלימוד 

תרבותם. רצוי להקדיש מקום נכבד יותר לתרבותם ולדתותיהם של עמי המזרח, 

  שכן היום מושם דגש על תולדותיהם המפורטים של העמים האירופיים.

  כצעד שני יש להרחיב את לימוד השפה הערבית בבתי הספר...

  (מתוך: רגב, דרכים בהבעה, אקדמון)
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  זיקהפייה מרובה בטלוויזיה מַ צ         : 3קטע מס' 
צפייה מרובה בטלוויזיה עלולה להזיק, משום שהטלוויזיה גורמת לניוון נפשי וגופני. 

אינן תובעות, בדרך כלל, מן הצופה מאמץ רוחני. הודות להן הוא  טלוויזיהתכניות ה

גם אינו צריך לתכנן מה לעשות בזמנו הפנוי. עליו רק להתיישב בכורסה, ללחוץ על 

. הצפייה מחייבת ישיבה טלוויזיהפתור ולצפות בתכניות שנבחרו באולפני ההכ

גורמת גם לניכור  טלוויזיהבמקום אחד ללא תנועה וגורמת בהכֵרַח לחוסר פעילות. ה

, אין פנאי לשוחח טלוויזיהולניתוק בין אנשים. לבני המשפחה, העוסקים בצפייה ב

פנאי להיפגש עם חברים. קורה זה עם זה, לבלות יחד ולעזור זה לזה. אין גם 

  שקשרים עם בני משפחה וחברים מתנתקים.

  החומה הסינית הגדולה:             4מס' קטע 

שנים רבות מלכו בארץ סין מלכים נבונים וחזקים. הם בנו ארמונות בעלי גגות זהב 

ודאגו לבני עמם. בימים ההם היו הרחובות בערי סין נקיים, השדות נתנו יבולים, 

  י סין המציאו המצאות נפלאות שהעולם לא ידע כמוהן.ובנ

והנה, לפתע באו מן הצפון שבטים פראיים והתנפלו על האיכרים השלווים של סין, 

שרפו את כפריהם ושדדו את רכושם. המלכים ניסו להילחם בפראים ולגרשם מעל 

. אדמת סין. אבל הגבול הצפוני של סין היה כה ארוך, עד שקשה היה להגן עליו

הפראים היו מתנפלים בהמוניהם על הסינים פעם פה ופעם שם, שודדים, שורפים 

  ובורחים...

אז החליטו מלכי סין לבנות חומה שכמוה עוד לא היתה מעולם, חומה שתגן על סין 

מפני התקפות הפראים. הם בנו את החומה הארוכה ביותר בעולם, את החומה 

  יהודה)-(מאת: מרים בן             הסינית הגדולה...

  הרעש מהו, ומה הנזק שהוא גורם?:           5מס' קטע 

רצויים הפולשים לתוך סביבה ופוגעים בכושרנו -הרעש הוא כלל הקולות הלא

לקלוט קולות שיש להם חשיבות. תוכן או משמעות במקום אחד עלולים לנדוד 

, למשל, למקומות אחרים, ושם להפריע לפעילויות רצויות ומועילות. במועדוני נוער

משמיעים מוסיקת ריקודים, והיא מהנה את הרוקדים, ובלעדיה לא יוכלו לרקוד. 

, הופכת המוסיקה הזאת בו ישנים אך ברגע שצליליה פורצים לבית סמוך שהדיירים

לרעש. כך משנים הקולות את אופיים והופכים לרעש. קולות אחרים, המופקים רק 

או תוכן משל עצמם, כמוהם כפסולת  אגב פעילויות שונות, בלי שיהיה להם ערך

  שנותרה אחרי שמשתמשים בעיקר.
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  קסמן של אגדות:                     6מס' קטע 

את ברונו בטלהיים העסיקה השאלה, שהתחדדה והלכה אצלו במהלך ניסיונו הרב. 

פני כל סיפורי הילדים האחרים? מה -עם על-מדוע מעדיפים כל הילדים אגדות

רי האגדה, שחסר בספרות הילדים הממלאת את שוק הספרים מוצאים הם בסיפו

  היום?

אמנם אין האגדות מלמדות דבר על תנאי חיינו היום, אך מתוכן, יותר מאשר מכל 

סוג סיפורי אחר, אפשר ללמוד על בעיותיהם הפנימיות של בני האדם, על 

עם  חרדותיהם, על פחדיהם, על תשוקותיהם, על קנאותיהם ועל דרכי ההתמודדות

  מצוקות פנימיות אלה.

יש הטוענים כי האגדות אינן מציירות "תמונה אמתית של החיים" ומשום כך אינן 

בריאות. העובדה, שה"אמת" בחיי הילד עשויה להיות שונה מן ה"אמת" של 

המבוגר, אינה עולה כלל על דעתם. אין הם מבינים, שהאגדה אינה באה לתאר את 

יש הורים החוששים כי בספרם לילדיהם מאורעות  העולם החיצון ואת ה"מציאות".

מופלאים המתרחשים באגדות, הם "משקרים" להם, ובעיקר נבוכים הם כאשר 

  שואל הילד: "האם זהו אמת?"

  (בטלהיים, ברונו, קסמן של אגדות, מתוך ההקדמה לספר)

  ירושלים בימי בית ראשון ובית שני:             7 קטע מס'

ת שני, כלומר מהמאה העשירית לפני הספירה ועד המאה בימי בית ראשון ובי

הראשונה לספירה, הייתה ירושלים עיר יהודית, אך לא תמיד הייתה בירתה של 

שנים) כבש  3,000 -ממלכה עצמאית. בתחילת המאה העשירית לפני הספירה (לפני כ

 דוד המלך את ירושלים מידי היבוסי. דוד הפך את ירושלים לבירת ממלכתו וקרא

דוד. הגדיל לעשות בנו שלמה, שהקים בה את בית המקדש הראשון באמצע -לה עיר

המאה העשירית לפני הספירה, ועשה את ירושלים למרכז הרוחני והדתי של עם 

ישראל, כפי שהיא עד עצם היום הזה. לאחר מותו של שלמה התפלגה הממלכה, 

הספירה הובקעה העיר  לפני 587וירושלים נשארה בירת יהודה ובנימין בלבד. בשנת 

ידי צבאות נבוכדנצר. העיר נהרסה, בית המקדש הראשון נחרב, ויושבי העיר -על

הוגלו לבבל. הייתה זו אחת התקופות היחידות שהיהודים לא ישבו בירושלים, אבל 

לפני הספירה הכריז המלך כורש על  538תקופה זו נמשכה רק שבעים שנה. בשנת 

  שיבת המקדש השני. 

  ה וירושלים")( "יהוד
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  מופאסן  /הענק (המחרוזת)            :8קטע מס' 

  

פי טעותו -היא הייתה נערה מן הנערות הנאות והחמודות הללו, שבאות לעולם, על

של הגורל, במשפחה של פקידים. לא הייתה לה לא נדוניה, לא תוחלת, אף לא דרך 

עליו, ולהינשא לו,  להתוודע אל איש עשיר ונעלה, להיעשות מקובלת עליו, נאהבת

  והיא הסכימה להינשא ללבלר זוטר במשרד החינוך.

פשוטה הייתה למראה, כי נבצר ממנה להתקשט בעדיים, אך הייתה אומללה כמי 

שהודחה ממעמדה, שכן אין להן, הנשים, לא מעמד ולא גזע, ִחנן וקסמן הם להן 

הדעת, -מישותשורש וצור מחצבת. העדינות הטבועה בהן מלידה, חוש ההידור וג

העם במעלתן -היוחסין היחידה שלהן, ואלה מעמידים את בנות פשוטי-אלה מגילת

  של הגבירות הנעלות שבנעלות.

היא סבלה בלי הרף, כי חשה שנולדה למען כל המעדנים וכל המותרות שבעולם. 

מצרה הייתה על העוני שבמעונה, על הדלות הנשקפת מן הכתלים, הכיסאות הבלים, 

מעמדה אף לא הייתה משגחת -מכוערים. כל אלה, שאישה אחרת מבנותהאריגים ה

בהם כלל, היו מענים ומדאיבים אותה. מראה הנערה הברטונית, שהייתה צפויה 

הליכות ביתה, היה מעיר בה צער מדכדך וחלומות נואשים. מהרהרת הייתה 

ליז, בפרוזדורים דוממים, המרופדים בטפיטי קדם ומוארים בפמוטות גבוהים של פ

ובשני השמשים בעלי הקומה וקצרי המכנסיים, הסרוחים בכורסות המרווחות, 

התנור הכבד. הייתה מהרהרת בטרקלינים גדולים המחופים -אחוזי תנומה מחום

משי עתיק, ברהיטים יקרים שעל גביהם ערוכות שכיות חמדה שאין ערוך להן, 

ערבית קלה עם  ובטרקלינים קטנים, מטורזנים ומבושמים, המזומנים לשיחת

הטובים שבועיים, עם בעלי המוניטין הרצויים לכול, שחביבותם כל אישה חומדת 

  ומתאווה.
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  המילון

מילים. ספר הכולל אוצר שלם או חלקי של מילים הערוכות בסדר -המילון הוא ספר

  .מוגדרות ומבוארות או מתורגמות  המילים .אלפביתי או בסדר מוסכם אחר

-מילון דויש  אנגלי ועוד.-ומילון אנגלי עברי-עבריכמו מילון   נילשו-קיים מילון חד

אנגלי, מילון -לשוני, שמילות לשון אחת מתורגמות בו ללשון אחרת: מילון עברי

  עברי ועוד.-ערבי

  סוגי מילונים

-מילונים מופיעים בצורות שונות: מילון כיס, מילון שלם בכרך אחד, מילון רב

  ור ומילון ממוחשב.כרכים, מילון על גבי תקליט

יש מילון לילדים, לבני נוער, מילונים מקצועיים הנקראים לקסיקונים (לקסיקון 

  מקראי, לקסיקון לספרות, לקסיקון פילוסופי ועוד).

קיים מילון לניבים ופתגמים הנקרא ניבון, וכן מילון למילים נרדפות ומילים מתחום 

מילות סלנג (מילון הסלנג המקיף מאת סמנטי דומה הנקרא אגרון (ָּתֶזאּורּוס), וכן 

  רוביק רוזנטל).

  ?כיצד מחפשים במילון

המילים במילון ערוכות בסדר אלפביתי חיצוני ופנימי. יש הבדלים בין המילונים 

יש מילונים שהמילים בהם מופיעות בצורתן המנוקדת, ויש מילונים בסדר העריכה. 

  מנוקדת.-שהמילים בהם מופיעות בצורתן הלא

פי השורש -ילונים שהפעלים מופיעים בהם בצורת עבר או בצורת הווה או עליש מ

  שלהן.

  מה ניתן ללמוד מהמילון?

        שאחריההכללה יוגדרו באמצעות מילה או מושג ה כלל-בדרך –הגדרת מילה   .א

       המשמש לשכיבה,  רהיט –למושג. דוגמה: מיטה או  למילה תכונות מיוחדות

  למנוחה ולשינה.

  שמש. -לעתים המילה תוגדר באמצעות מילה נרדפת. דוגמה: חמה        

  לא קר. – לעתים תוגדר המילה באמצעות ניגודיות. דוגמה חם          

תאימה להקשר את המשמעות המ: עלינו לבחור משמעויות שונות של מילה  .ב

  .שבו היא מופיעה בטקסט

  פרטים דקדוקיים:  .ג

  (זכר ונקבה) זו"נ-ין סכ    ,נקבה -כיכר  , זכר- טע -מין   

  תלטות (של"ט)ְׁש תח (פת"ח)   ִה פַ ְמ  – שורש  

  שם עצם, שם תואר, פועל, מילת יחס, מילות קישור – חלקי דיבור  
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. אם המילה היא ענפים), סמיכות (ענפי), שייכות (ענפיו) –ריבוי (ענף  – נטייה  

כן צורת פועל, ייכתבו הנטיות בצורת זכר (מדבר או נסתר) בזמנים השונים ו

  המקור.

חיפש את, דורך על,  -לעתים תיכתב מילת היחס שמצטרפת לפועל – הצרכה  

  .דיבר עם, על

  יש מילונים מנוקדים באופן מלא, ויש מילונים שהניקוד בהם חלקי. -כתיב  ד.

  לעתים מצוין מאיזו שפה שאולה המילה. -מקור המילה  ה.

  מית).סלבריטי (מאנגלית), לסו (מספרדית), לסוטה (מאר  

  .מילות תפקידלבין  מילות תוכןקיימת הבחנה בין 

  הן מילים בעלות ערך מילוני: שם עצם, שם תואר ושם פעולה. מילות תוכן

מחברות ומקשרות בין מילות תוכן או בין משפטים: מילות יחס  מילות תפקוד

  ומילות קישור.

  ?כיצד נמצא ערך במילון

   .נפרדבצורת  שם עצם מופיע 

נטייה ולהגיע לצורת היסוד ה למחוק ממנו את צורנישם עצם במילון, יש כדי למצוא 

  של המילה. 

  דוגמות:

  צורהנמצא בערך        –צורה+שלו  –צורתו 

  דורנמצא בערך     ל+דורות+שלהם –לדורותיהם 

  בנייןנמצא בערך       ו+בניינים+שלו –ו יובניינ

  מצלמהנמצא בערך       ה+מצלמות –המצלמות 

  ידנמצא בערך       שלוב+ידיים+ –בידיו 

  ?כיצד נמצא פועל במילון

  פי השורש שלו.-שושן נמצא את הפועל על-במילון אבן

  מתחת לשורש יופיעו הפעלים בצורת עבר נסתר בבניינים השונים.

  דוגמה:

כתיב, כתב, נכתב, ִה  מתחת לשורש יופיעו הפעלים נחפש בשורש כ.ת.ב. –מכתיבים 

  כתב, התכתב.הֻ 

  . לכל פועל יש ערך משלו.א את הפועל בהווה יחידבמילון ההווה נמצ

   מכתיב. בערך נפרד מהפועל היהיכותב  כלומר הפועל

  מכתיב. נמצא בערךמכתיבים  את הפועל

  מילים נמצא את הפועל בצורת עבר יחיד. לכל פועל יש ערך משלו.-במילון רב

  הכתיב. נמצא בערךמכתיבים  את הפועל
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  איתור מילים במילון
במילון בסדר אלפביתי חיצוני ופנימי. הן מופיעות בצורת היסוד  סודרותהמילים מ

  שלהן, כלומר ללא מוספיות וללא נטיות.

  סדר אלפביתי פנימי הוא סדר האותיות במילה עצמה.

  השם

ופיע בזכר ז' (חוף, עץ, בניין, קיר) או בנקבה נ' (חצר, גדר, אבן, משימה) השם מ

שלו. צורת יסוד הוא שם הבא  צורת היסודלון בולפעמים גם ברבים. שם מופיע במי

  בצורת זכר או נקבה ללא נטייה.

  איך נמצא את המילה במילון?

  צורת יסוד  נטיות  שם עצם בנטייה

  דרך  ל+דרך+שלי  ְלַדְרִּכי

  מעשה  מעשים+שלהם  ַמֲעִׂשיֶהם

  רגל  ב+רגליים+שלו  ְּבַרְגָליו

  מסמר    ַמְסְמִרים

ספר  ספר שלך  ִסְפֵר  

  ממטרה    ֵטרֹותַמְמ 

  

  הפועל

  הפועל מופיע בעבר נסתר, בהווה יחיד או לפי השורש שלו.

  שורש  הווה יחיד  עבר נסתר  הפועל בנטייה

  ש-פ-ח  מחפש  חפש  ְמַחְּפִׂשים

  מ-ש-א  מאשים  האשים  ַיֲאִׁשימּו

  ד-ס-פ  מפסיד  הפסיד  ַּתְפִסיִדי

  ב-ש-י  יושב  ישב  ְׁשבּו

  נ-ת-מ  ממתין  המתין  ַּתְמִּתיִני

  

  ים או ביטוייםבני

  ניב או ביטוי מוצאים לפי אחת המילים בניב או בביטוי.

  נמצא במילה "כלח". –אבד עליו כלח 

  נמצא במילה "מסד". –מן המסד עד הטפחות 
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  תרגול

רטטו טבלה במחברת והשלימו סהבאות במילון?  המיליםכיצד תאתרו את   א. 

  לפי הדוגמה. 

  ודצורת יס  נטיות  מילה בנטייה

  שיר  שירים+שלו (מוספיות: יו)  שיריו

  

רחובותיה, דרכי, בשעתה, לתדהמתם, בזכותי, ההגדרות, דרכנו, המילים:    

  שבילים, וההרים, ושעריה

  

הבאים במילון? שרטטו טבלה במחברת והשלימו  הפעליםכיצד תאתרו את   ב.

  לפי הדוגמה.

  המילון ההוו  מילים-מילון רב  שושן-מילון אבן  פועל נטוי

  מחפש  חיפש  ש-פ-ח  ְמַחְּפִׂשים

  מרגיש  הרגיש  ש-ג-ר  ַּתְרִגיׁשּו

  

הפעלים: יעמיסו, פוטרתם, פיטרתם, משובץ, תעתיקי, התרגלו, מבשלים,   

תעטוף, הכרזתן, שותקת, הולך, נצליח, תתגברו, מבריגים, צוללים, ברח, 

  הוזנקו, הסכימו מנותקים

  

שו את המילה שבעזרתה מצאתם את מצאו את הניבים הבאים במילון, והדגי  ג.

  הניב. כתבו את פירוש הניב.

  הגיעו מים עד ָנֶפׁש  .1

  אחד בפה אחד בלב  .2

  ּבֹור סּוד שאינו מאֵּבד טיפה  .3

  ַּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש  .4
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העלאת משלב 

שיח הלשון ב

  הכיתתי

ניבים 

  ופתגמים

  מטבעות לשון

  ביטויים

 

אמצעים 

  רטוריים

  יחסים בין מילים:

  נרדפות  ניגודיות  הכללות

 

  העשרה לשונית 
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  סמנטיקה
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  ניבים, ביטויים ומטבעות לשון :1העשרה מס' 
  

  צירוף מילים שמשמעותו הכללית שונה מהמשמעות של כל מילה שבו.  -ניב

אין המשמעות שכובע בוער מעל ראש הגנב. הכוונה  -"על ראש הגנב בוער הכובע"

  היא שמי שעשה מעשה רע, מתנהג בצורה מחשידה המסגירה את אשמתו.

  

  צירוף המילים המתפרש כפשוטו, והוא כולל מוסר השכל. -פתגם

הכוונה המוצגת במשפט:ממי שמתבייש ואינו  -למד ולא הקפדן מלמד""לא הביישן 

    שואל, לא ילמד, וכן מורה שמקפיד יתר על המידה, אינו מלמד כראוי.

  

צירוף של שתי מילים או יותר, המופיעות יחד. את מטבע הלשון,  -מטבע הלשון
ד" או . למשל, את מטבעות הלשון "להושיט יאפשר להבין כפשוטובשונה מהניב, 

מצב  –) משבר 1פי הבנת המילים המרכיבות  אותן. -"משבר אמון", אפשר להבין על
אדם אחד סומך על האחר. לפיכך "משבר אמון" הוא מצב בו  –) אמון 2לא תקין; 

  אדם לא סומך על האחר. "להושיט יד": להושיט יד לשלום, לעזרה וכדומה.
. את פירוש ת ולהבינו כפשוטואפשר לפרק למילים יחידו-את הניב אילעומת זאת 

הוא "לא היו דברים  –הניב צריך לדעת. למשל, פירוש הניב "לא דובים ולא יער" 
  מעולם". אין קשר בין פירוש הניב לבין המילים המרכיבות את הניב.

            

הביטויים שלכם אחד עשו לכם מנהג קבוע: בכל קטע שתכתבו, נסו להחליף את 
  ת ניבים שתופיע ב"קיר המפעיל", או פנו למורה לעזרה.בניב. היעזרו ברשימ

  
להלן רשימה של ניבים, ביטויים ומטבעות לשון. למדו אותם, והתחילו להשתמש 

  בהם.
  דבר שיצטערו עליו גם בעתיד. –בכייה לדורות   .1
  אין עוד פחד מעונש. –הּוְתרה הרצועה   .2
  די לבטלה.ראה את הסכנה מראש ופעל כ –הקדים תרופה למכה   .3
  מדי פעם בפעם. –חדשות לבקרים   .4
חרב שיש לה שני צדדים חדים. הכוונה היא שהדבר יכול להועיל  –חרב פיפיות   .5

  ולהזיק גם יחד. 
  הלך לאיבוד. –ירד לטמיון   .6
  התלבט כדי למצוא פתרון. –ישב על המדוכה   .7
  דבר מסובך ביותר. –מעשה מרכבה   .8
  ם בעלי ערך קיים.דברי –נכסי צאן ברזל   .9

  עיקר המחלוקת, הדבר שבו אנו חולקים. –סלע המחלוקת . 10
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  שלפניכם.קראו את הניבים   א.

  .מתאים אחד מהם משפטכל ו ל חברו ,בחרו עשרה ניבים  ב.
  התיישן – אבד עליו כלח

  מכשול –אבן נגף 

אפשר להכיר אופי של אדם לפי יחסו לכסף,  – ובכעסו בכוסו ,אדם ניכר בכיסו

  לפי בהתנהגותו בשעת רוגז.ו ,שעה שהוא שיכורב

  (כותל = קיר) הימנעו מדיבורים, כי מאזינים לכם. –אוזניים לכותל 

משבחים אדם מעט  – שלא בפניו – אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו

  שלא בנוכחותו. –בנוכחותו, והרבה 

  .אדם החושב משהו אחד ומצהיר על דבר אחר – אחד בפה ואחד בלב

  התאווה מאוד, חשק בדבר באופן מוגזם. –אחזו בולמוס 

  נסבל.-המצב הגיע לשפל, הדבר בלתי  – באו מים עד נפש

  בעל זיכרון טוב, אדם הזוכר כל מה שלמד. – בוֹר סּוד (שאינו מאבד טיפה)

  בתנאים מפורשים וברורים, שאינם מניחים מקום לטעות. – ברחל בתך הקטנה

  עותי, חלקו קטן ביחס לשלם.אינו משמ –בטל בשישים 

  )בקלות ראש –ברצינות (ניב במשמעות הפוכה  –בכובד ראש 

בלא פוך (צבע כחול לריסי העיניים) ובלא צבע אדום  – בלא כחל ובלא שרק

  ללא קישוט –(לשפתיים וללחיים), כלומר: המעשה כמו שהוא 

  טרחה לשווא – ברכה לבטלה

יד) הסתיר -ת אורך קדומה, כרוחב כף(טפח = יחיד –גילה טפח וכיסה טפחיים 

  יותר ממה שגילה

  (ְסאה = יחידת נפח קדומה, כשלושה עשר ליטר) הגזים – הגדיש את הסאה

  יש להזדרז בגלל קוצר הזמן – היום קצר והמלאכה מרובה

  קבע ופסק בעניין –הכריע את הכף 

  האזהרה ברורה וגלויה – הכתובת על הקיר

בה לאדם שמבקר אחרים, ולא מבין שגם הוא עצמו תשו – טול קורה מבין עיניך

  נוהג כך

  פסול, צד של שלילה –טעם לפגם 

  המנצח – ידו על העליונה

  פסיד משני הצדדיםה– יצא קירח מכאן ומכאן
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  התפייס, ִהגיע להסכמה עם היריב –יישר את ההדורים 

  דבר חסר שימוש – כאבו שאין לה הופכין

  ניך בכבוד אך גם בזהירותהתייחס לאדם שלפ –כבדהו וחשדהו 

  היזהרו בדבריהם, כי מילים עלולות לפגוע – מוות וחיים ביד הלשון

  בחן ובדק אותו  –תהה על קנקנו 

  שבצו בכל משפט ניב מתאים מתוך רשימת הניבים שמופיעה במאגר שלמטה.

  .    היינו חבורה מגובשת בבית הספר היסודי. אך בחטיבת הבינים  .1

  צפה        לבוא השלום.עם ישראל מ  .2

  בין חברי הנהלת המפעל עיכב את המיזם.         .3

  .        נציג מועצת התלמידים מבטיח הבטחות רבות, אך    .4

  .    המורה למדעים בוחנת ובודקת כל פרט, היא מקפידה על    .5

בעקבות מאמציו הרבים של רון הוא זכה בפרס "התלמיד המצטיין" של   .6

    נה. המורים       .הש

  .   בזמן שחבריו התקוטטו זה עם זה, יונתן   .7

כדי לסכם את        עמודים רבים של מחקרים כתב המדען. והוא עבד     .8

  התוצאות ולהגיע למסקנות.

יואב כל כך רצה את הצעצוע החדש, עד כי הוריו רכשו אותו, אך לאחר יומיים   .9

  .           .              הוא כבר היה זרוק בחדרו,  

רבים בישראל סבורים כי אי גיוסם של בחורי ישיבות לצה"ל יגרום נזק   .10

  .      לעצמם ולמדינה, וזו תהיה

: לילות כימים, אין כוחו אלא בפיו, גמרו עליו את ההלל, נפרדו דרכינו, יםניבמאגר 
לדורות, בכיליון עיניים, סלע המחלוקת, קוצו של יוד, כאבן שאין לה הופכין, בכייה 

  עמד מנגד
שיש לשבץ בו ניבים. (שימו לב, לעתים יש  לפניכם קטע "קלוז" (קטע חסר)

  .)להוסיף מילות יחס או לשנות את הגוף ואת זמנו של הניב
החלטנו לקחת את הטיפול בקבוצת הנוער לידינו. מיד התפתח ויכוח       שנסוב על 

החניכים או בחדר מדריכים?      , האם המדריכים צריכים לישון  עם  –השאלה 
שינה  עם  חניכים תבטיח משמעת וסדר     ,  לא תאפשר לחניכים להתבטא 

  בחופשיות. מאחר שלא הצלחנו להגיע       החלטנו לפנות ל       . הלל ידוע כ       
אולם הפתרונות שנתן לנו     . ראינו שאנו ממשיכים      , החלטנו להחליט  עם 

  ם.החניכי
רשימת הניבים: בני סמכא, לעמק השווה, סלע מחלוקת, איש אשכולות, לפסוח 

  על שתי הסעיפים, מחד גיסא, מאידך גיסא, אבד עליו כלח.
  תחילה, פרשו את הניבים, ורק לאחר מכן שבצו אותם בקטע. -המלצה 
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  היכללות

  ו.מילה, מושג או צירוף מכלילים הם מעין מכנה משותף לפריטים המוכללים ב

לדוגמה "קלמר" נמצא בתוך קבוצת "ציוד בית הספר" "עיפרון" נמצא בתוך קבוצת 

  כלי כתיבה.

  

  תרגיל: הכללה

  1תרגיל מס' 

        תנו שם מכליל לקבוצת המילים.

  סירה, ספינה, נחת, משחתת, אונייה  .1

  חרוט, קובייה, גליל, כדור, מנסרה  .2

  טבעת, עגיל, צמיד, ענק, מחרוזת  .3

  ת, זהב, כסף, ארדברזל, נחוש  .4

  חולצה, מכנסיים, שמלה, חצאית, חליפה  .5

  מכונית, מטוס, ספינה, אופנוע, מסוק  .6

  2תרגיל מס' 

  .המתאימים לקבוצה שייכו לביטוי המכליל פריטים

א. זמן       ב. בעלי חיים מימיים       ג. כלי אוכל      ד. תכשיטים      ה. חגים               

  ו. כלי תחבורה

  3תרגיל מס' 

  הוסיפו שלושה ביטויים מכלילים ושייכו להם פריטים מתאימים. 

  4תרגיל מס' 

  בנו קבוצת מילים ותנו להם שם מכליל. 
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  תרגול  – הגדרת יחסים

  (נרדפות, ניגודיות,הכללות)

  

ן המילים הו את הקשר ביזַ  .מילים מצד ימיןשל זוגות  הלפניכם רשימ

  מילה אחרת שיתקיים ביניהן אותו יחס.ומצאו למילה שמשמאל 

  . "נמוך"נמצא ביחס של ניגוד ל "גבוה"ולכן  ,ניגוד יחס של דק זהו-עבהדוגמה: 

                                 

  הגדרת היחס                                                                      

  ניגוד     נמוך      -כמו: גבוה      דק  –עבה   .1

  בד           הכללות -כמו: שמלה      עץ –ארון   .2

  כמו: לסייע    הכחדה –להכחיד   .3

  כמו: תמורה      פחד –אימה   .4

  כמו: כלב      ארווה –סוס   .5

  כמו: אכילה       ניקיון –רחצה   .6

  כמו: מעד       חריש –מחרשה   .7

  כמו: אפילה      זול –יקר   .8

  כמו: מטאטא    כלי כתיבה –עט   .9

  כמו: שחור       בהיר –לבן   .10

  כמו: סנדלר      לחם –אופה   .11

  כמו: תרנגולת      רפת –פרה   .12

  כמו: טבעת      רגשות –קנאה   .13

  כמו: אבוקה      זמן –עת   . 14
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  תנרדפּו

  גבוה            כמו רם ל םורזה לצנ  .1

  כמו תבוסה ל עידן לתקופה  .2

  כמו הלך לעולמו ל קשה עורף לעקשן  .3

  כמו דלות ל לענוג עדין  .4

  כמו נקטף באבו ל התיישןל אבד עליו הכלח  .5

  כמו תמורה לאזור ל חבל ארץ  .6

  חופשייםל חורין-בני  .7

  יד ל-כמו משלח קבצןלפושט יד   .8

  כמו ארגמן ל אחווהלידידות   .9

  כמו קץ ל גשםל מטר  .10

  כמו תמורה ל צבעל ארגמן  .11

  חלול            כמו נבוב ל סודלרז   .12

      כמו אבוקה ל זמןל עת  .13

  כמו רקיע ל אדמהלקרקע   .14

  כמו נס על נפשו ל לא קיצוני בדעותיולמתון בדעותיו   .15

  כמו בשלהי ל רבגונילססגוני   .16

  כמו מתרס ל מתאיםלהולם   .17

  כמו כאוות נפשו ל עםללאום   .18

  כמו גוון ל אףלחוטם   .19

  כמו תשורה ל אדמדםל חכליל  .20

  כמו נפיל ל סהסל התלבט  .21

  כמו נתיב ל קרלצונן   .22

  כמו הושיט יד ל טיבלאיכות   .23

  טינה        כמו איבה ל צירי לידהלחבלי לידה   .24

  כמו אותיות של קידוש לבנה ל ביתלקורת גג   .25
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  : סמנטיקה2העשרה מס' 

  

  היא ענף העוסק במשמעויות מילים וצירופים וביחסים ביניהם.סמנטיקה 

מכנה משותף לקבוצת מילים בעלות משמעות קרובה או משמש  שדה סמנטי

  משותפת.

  אימא, אבא, אח, סבתא, דודה וכו'.יכלול משפחה שדה סמנטי של  –דוגמה 

  יכלול צרות עיין, קנאה, נדיבות, יושר. תכונותשדה סמנטי של 

  

  

  

  

  .מחשבהנה מילים השייכות לשדה הסמנטי של המילה 

  

  

  

  

  

               מחשב                  

    

  

  

  

  את המילים הללו אפשר למיין לקטגוריות.

        

  מקלדת

  מסך

EXCEL  

EBTER  

  סרגל

  פס גלילה

  98חלונות 

 

  

  השלימו (מהידע שלכם) את הטבלה גם בקריטריונים לרוחב וגם בפריטים לאורך. 

 תפריט

EXCEL 

 98חלונות 
 סרגל מסך קובץ

 מקלדת

 לילהפס ג

 עכבר

ENTER 

 לכל מילה בשדה הסמנטי ישנה משמעות ייחודית ומשמעות משותפת.
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  עכשיו נכתוב מילים השייכות לשדה הסמנטי של הפועל "מעודד".

  

  

  

               עודדמ               

    

  

  

  

לכל מילה שנמצאת בשדה הסמנטי יש משמעות ייחודית לה. בכל אחת מהמילים יש 

  מן העידוד, אבל כל מילה "מעודדת" באופן שונה.

  

  ובנו שדה סמנטי של המילה "בית ספר". "שמש"השלימו את ה  א. 

  טבלה.מיינו את המילים לקטגוריות, והשלימו את ה  ב.

  בחרו שתי מילים מאותה קטגוריה, וכתבו להן משפטים.  ג.

  

  

  

  

               בית ספר               

    

  

  

  

  מיון המילים שבשדה:

          אביזרים  תחושות  מבנים  פעילות

            כישלון  ספרייה  טיולים

  

   

 "נותן כתף"

 מפרגן

 תומך
מגלה  מחזק

 אהדה

 מרגיע

 "מתייצב לימין"

 "מחזיק יד"

  מנחם

 ספרייה

 קוראים

 
   כישלון

 ציונים

 טיולים
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  סהר -ירח 

  צוהל -שמח 

  אמצעים רטוריים :3העשרה מס' 

  למדנו גם אמצעים רטוריים. הבה ניזכר בהם. ,חררנו חסמי קריאהכאשר ש ,בשלב "דיאלוג עם הטקסט"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  לשון ציורית

(כמו, כ', או ללא כ'  דימוי
  הדימוי)

המנהלים  – מטפורות
  עטופים בשורת מזכירות

בני תכונות של  – האנשה
  אדם לעצמים.

 – בניביםשימוש 
"התפוח אינו נופל רחוק  

  מהעץ."
"לשים  – מטבעות לשון

  קץ", "לחרוק שיניים"
  

  ניגודים

  

מילים 

  נרדפות

משחק 

  מילים

  פירוט  חזרות

  נפטר –פותר 
אותו צליל, אבל 

  המשמעות אחרת.

  חזרות על מילים
  חזרות על מבנים

  תחביריים
  היא לא...
  היא לא...

  מהכלל לפרטים
 כלי אוכל: כפות,
  מזלגות וכדומה

  הגזמה

  בטלפון. כולם

  בי.מצלצל סבי הכול

  יש הפרעות בקו.תמיד 

  גם להצליח

  גם להיכשל

שימוש 

  במרכאות

לצורך היפוך משמעות 

  ואירוניה

שימוש 

  בהסגר

  כידוע, כמובן

שאלות 

  רטוריות

  האם זו טעות?
  (כשברור שזו אינה טעות)

לשון דבורה 

  עד סלנג

  "פראייר"
  טיפול "שורש"

  "שיתפוצצו"

  תרומת האמצעים לטקסט
  * להדגיש את עמדת הכותב

  * למשוך את תשומת לב הקורא
  * לשכנע

  * להמחיש את הרעיון
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  קראו את הסיפור, וענו הל השאלות שאחריו.

  / נתן יונתן שקמה ערופה
  )1971(מתוך "ועוד סיפורים בין אביב וגן", ת"א, ספריית הפועלים, 

  
  וב,שם בעמק שם בהר, יש עצים לר

  ביניהם יש עץ אחד, עץ נחמד וטוב.

מיום ששרתי עם רחל מורתי את השיר הזה, הייתי מבקש את העץ הנחמד והטוב, 

שבתוך עפאיו עומד זמזום חרישי ואדיר של מיליוני זבובים ופרפרים, וסביבו 

חורשות מוריקות ודשנים טלולים, והוא אילן כמו כל האילנות, אבל דווקא עליו 

משורר בשרכו דרכו במעלה הגבעה. אין זאת, כי היה בו משהו מיוחד סיפר ה

  שהרעיד את נימי לבו של המשורר. 

וכשמצאתיו באחד הבקרים בירכתי המושבה, ידעתי שזה אילני השמור לי מילדותי, 

  וראיתי שהוא זקן מאוד ושבע שנים והוא עץ שקמים ענף ועב גזע.

הו גזע של ממותות, גזע אדירים. מישימון של עץ שקמים, ידידי, אינו סתם עץ. ז

גבעות והחמרה. בין שיחים של סירה קוצנית ושיזף, בצד משוכות צבר עגומות, היה 

  מתנשא נופה האציל של שקמה זקנה ומלבלבת תמיד.

יאמרו הערבים, והם נושקים את  פניה הקדושים בשפתיים  –מי נטע אותה? הנביא 

  יך של ג'רמאנה, האלוהים בעצמו נטעם.יאמר הש –מאמינות. האלוהים 

לא הרחק ממנה דומם בית עלמין. רבים כרעו נפלו בחולות האלה והשקמה הוסיפה 

  לצמוח, מעבר לתחומי הזמן. 

יום אחד עברתי אצל השקמה וראיתיה ערופת נוף, רק גזעה הכביר נותר לפלטה. 

ות השותת דם שרף, ולעסו הפועלים שגמרו את מלאכת הגדיעה הסבו ליד הגזע הכר

בשתיקה את לחמם. נראה, שגם לבם המה לשקמה זקנה זו, שענפיה ידעו דורות 

רבים של כוכבים ורוחות ושיירות גמלים וזמרת חלוצים... הם היו שכירי יום בלבד, 

ועשו דברו של מהנדס הבניין. הבריות רצו לבנות במקום הזה בית, המהנדס גזר כרת 

  על השקמה.

נים יעמוד הבית? אפשר שיאריך ימים, דור, שני דורות, חמישה. אבל השקמה כמה ש

נשקפה אל הכורתים ממרחקי אלף שנים של חולות ובדידות, עד שננעץ בגזעה להב 

  הגרזן.

אולי איוולת היא לבכות על עץ אחד, אבל בטוחני, כי האנשים ההם לא ידעו את 

  השיר ההוא על העץ, ובידם היה הגרזן לבדו.

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

18  

17  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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  משימה בזוגות

  .ובביטויים ממשלב ספרותי רווי באמצעים רטוריים "שקמה ערופה"הסיפור 

צרו טבלה בדומה לזו שלפניכם ומיינו אותם , את המילים ואת ביטויים וזה

  בהתאם. 

  

  חזרות הגזמה

  על צליל,

 על מילה

שאלות 

 רטוריות

  מטפורות

 (השאלה)

 דימויים ניבים
 ניגודים

  

 

      

  

  

משחק 

  יםמיל

שימוש 

במקורות 

 תנ"כיים

לשון 

דבורה 

 עד סלנג

משחק 

 מילים

שימוש 

 בהסגר

מילים  אירוניה

 לועזיות
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  יחסים בין מילים: 4העשרה מס' 
, נרדפותבין מילים מתקיימים יחסים שונים. שלושת היחסים החשובים שנכיר הם 

  .ללותהיּכָ ו ניגודיות

קרבה בין מילה למילה אחרת. בין המילים יש הבדלים יחס של זהות או  – נרדפות

  במשלב (רובד לשוני נמוך, בינוני, גבוה) ובקונוטציה (משמעות נלווית).

  כאשר אנו כותבים טקסט כלשהו, נבחר את המילים לפי ההקשר, הנמען והבמה.

  קמצן  –חסכן 

  שלילי.למילה "חסכן" יש משמעות חיובית, ואילו המילה "קמצן" מופיעה בהקשר 

  פרצוף  –פנים 

המילה "פנים" מופיעה לרוב בהקשר חיובי או ניטרלי, ואילו המילה "פרצוף" 

  מופיעה לרוב בהקשר שלילי.

  יפת מראה –יפה  –"חתיכה" 

  במשלב גבוה. –במשלב בינוני, יפת מראה  –מילה בסלנג, יפה  –חתיכה 

ת המסר ומעשירות מילים נרדפות מסייעות לנו לפצח מילים קשות, הן מעצימות א

  את הטקסט.

יחס של הפכים בין מילה אחת למילה אחרת. ישנם הפכים מוחלטים כמו  – ניגודיות

אפרפר, הפכים המציינים הדדיות  –לבן, הפכים המציינים רצף כמו שחור  –שחור 

  מאידך גיסא. –כמו מחד גיסא 

  רוב הניגודים אינם מוחלטים.

  הדגשת רעיונות ועריכת השוואה. הניגודיות מעשירה את הטקסט ומאפשרת

לא לכל מילה בשפה יש מילה מנוגדת. לרוב שמות העצם אין ניגודים, למשל, 

  למילים ספר, חושב, מחשב.

יחס של שיוך מילים לקבוצה. מילה מכלילה מכילה מילים מאותו חלק  – היכללות

  דיבר, השייכות לתחום מסוים.

  נה משותף לפריטים המוכללים בו. מילה, מושג או צירוף מכלילים הם מעין מכ

לדוגמה "קלמר" נמצא בתוך קבוצת "ציוד בית הספר" "עיפרון" נמצא בתוך קבוצת 

  כלי כתיבה. 

מילים מכלילות מופיעות בתחילת הגדרה ולפני פירוט, בכותרות, בכותרות בטבלה 

  ובמשפטי מפתח.

  דוגמות להכללה:

  מלצר, מהנדס, מורה, כבאי, עיתונאי      מקצוע

  סכין, כף, סיר, קערה, מערבל    כלי מטבח

  סין, יפן, ארגנטינה, ירדן      ארץ

  קנאה, אהבה, כעס, חיבה      רגש
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  העלאת המשלב הלשוני :5העשרה מס' 
  מה בין לשון דבורה ולשון כתובה

  ידינו.-היא השפה הנאמרת על לשון דבורה

רשמי, -יומית ומשמשת לתקשורת בין אנשים באופן לא-הלשון הדבורה היא יום

כגון: בין חברים ובבית. היא בדרך כלל ספונטנית, לא תמיד מקפידים בה על כללי 

  נמוך. הסלנג תופס חלק נכבד מהלשון הדבורה. -השפה, והיא במשלב בינוני

  .עט וכדומה ,מקלדת,  רת כלי כתיבה שונים, כגון: עיפרוןמופקת בעז לשון כתובה

פה ַתקינה ובמשלב הולם, כדי שהמסר הלשון הכתובה מחייבת את הכותב לכתוב בש

  יועבר לקורא באופן בהיר וברור.

  

הוא רמת הדיבור או  משלבבלשון הדבורה ובלשון הכתובה נבחין במשלבים שונים. 

הכתיבה שאנו משתמשים בה. הרמה מותאמת למוען, לנמענים ולהקשר שבו אנו 

  מדברים או כותבים.

  משלב לשון
  מבחינים בשלושה משלבי לשון

  לשון ספרותית, אמנותית, לשון אופיינית לתנ"ך, לשון רשמית  – שלב גבוהמ

  בחדשות, במאמרי מערכת, בנאומים.     

     יומית, מאפיינת מאמרים וידיעות בעיתון, ברדיו -לשון יום – משלב בינוני

  ובטלוויזיה.                       

  קייה משגיאות, אינה רשמית.יום, היא אינה נ-לשון, דבורה בחיי היום – משלב נמוך

, מייצג את שפת הרחוב, הוא מתחדש תמיד, ומכיל הסלנגהמשלב הנמוך יותר, 

  שיבושי לשון.

  הנה דוגמות למשלבים השונים.

  משלב נמוך  משלב בינוני  משלב גבוה

  הלך פייפן  מת  נאסף אל אבותיו

  על הכיפק, אחלה  מוצלח, נהדר  לעילא ולעילא

  נשבר לי  אס לינמ  הגיעו מים עד נפש

  באטרף, מג'נון  מטורף  אחוז אמוק

כאשר אנו כותבים סיכום או טענה, עלינו להקפיד על משלב אחיד, המותאם למוען, 

  לנמען ולבמה. קובעים את המשלב בהתאם לנסיבות, למשתתפים ולמקום.

עם מי אנו מדברים? על מה אנו מדברים? היכן אנו מדברים? לשם מה אנו מדברים? 

  נו מדברים? לפי השאלות האלה נקבע המשלב הלשוני. איך א
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  שיחת רעים

  יאיר: מה נשמע?

  שמוליק: ואללה, חיים!

  יאיר: הכינות כבר את השיעורים?

  שמוליק: אנערף? לא בראש שלי.

  יאיר: אתה מעוניין לבוא אליי?

  שמוליק: יש מצב.

  יאיר: אקבל אותך בברכה.

  שמוליק: אשכרה?

  יאיר: באמת ובתמים.

  וליק: איזה חנון!שמ

  יאיר: אתה ַמגיע?

  שמוליק: לא, יא חופר, אני צריך לישון על זה.

  יאיר: אם כך, להתראות.

  שמוליק: יאללה, ביי.

  מה משעשע בדיאלוג בין שני החברים?  .1

  גבוה.-כתבו את דבריו של שמוליק ברובד לשוני בינוני  .2

  קראו את הדיאלוג החדש.  .3

ים או בין הורים לילדים. שלבו בדיאלוג סלנג ולשון חברו דיאלוג בין חבר  .4

  ברובד גבוה.

  

  שיחה בשוק
מבחר ירקות  מה המחיר שלהקונה: "הואל בטובך לשקול לי מידה מפרי האדמה. 

  לסלט?"

  המוכר: "אתה מפה, אדוני? איזו שפה אדוני מדבר?"

 30ותא ממך, הבא לי מבחר מפרות העץ, שלא יעלה הסכום על תהקונה: "במ

  מטבעות כסף". 

  

  רגיל. גבוה לשפה במשלב המירו את דבר הקונה משפה במשלב
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  תוכן סמוי                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הכללה
 ופירוט

 נימת הכתוב

הסקת 
היסקים 
 ומסקנות

  דעת 
 ותבהכ

  כוונת הטקסט,
  מטרת הטקסט
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   הכללה ופירוטא.  תוכן סמוי:                        

דוגמות ממסכת אבות  המשנה עשירה במבנה של הכללה ופירוט. לפניכם כמהלשון 

  בסדר נזיקין.  

על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת רבן שמעון בן גמליאל אומר: 

, שנאמר (זכריה ה, טז): אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" (פרק ועל השלום

  ראשון, משנה יח).

דע עקביא בן מהללהל אומר: הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עברה: 

(פרק שלישי, ן באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" מאי

  משנה א').

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן: פי הארץ, ופי הבאר, ופי 

האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות" (פרק חמישי, 

  משנה ו').

  לשימוש בפירוט והכללה. במקרא נמצא בספר עמוס דוגמה

: על מאסם את תורת ה' על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנוכה אמר ה' 

  וחוקיו לא שמרו, ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם (עמוס ב' ד').

  בהגדה של פסח קטעים רבים בנויים במבנה של הכללה ופירוט. דוגמה:

  המצרים ואלו הן: אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על

  דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך, מכת בכורות.

  סיכום ,במבנה של הכללה ופירוט משתמשים בכתיבת ראשי פרקים, כותרות

  אפיון דמות ועוד. 

  
  היא תהליך של חיבור בין אלמנטים שונים,  הכללה

  בוצה שיש להם גורם משותף כלשהו, שיוכם לאותה ק

  סמך הגורם המשותף. -או לאותו משפט או לאותו נושא על

  מדוע חשוב להכליל?

  הכללה מאפשרת לקדם את הידע שלנו.  . 1

  ללא הכללה ניאלץ ללמוד תגובה יחידה לכל מצב.  .2

  באמצעות הכללה אנו בונים חוקים וכללים.  .3

  באמצעות הכללה אפשר למצוא את המשותף.  .4

  שר להסיק מסקנות ביתר קלות.באמצעות הכללה אפ  .5
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  עד כאן זה היה קל.

  כעת נבנה משפט מכליל למספר משפטים, משימה שהיא קצת יותר מסובכת.

  

  
  

  נושא יכול להיות גירוי, עצם, תופעה, התנהגות, אירוע, תגובה ועוד.
  

  דוגמה:

  לפניכם מספר משפטים. ַזהו את התכונה או העיסוק העיקרי של הנושא. 

  אב משתתף במספר רב של חוגי ספורט.יו   .1

  יואב השתתף בתחרויות ספורט רבות.  .2

  יואב מקדיש את רוב שעות אחר הצהריים שלו לפעילויות ספורט.  .3

  

  שימו 

  .ספורטא ווהעיסוק העיקרי שלו ה יואבהנושא הוא 

  כלומר ההכללה תתייחס לפעילות הספורטיבית של יואב.

  

  משפט מכליל

  ., המקדיש את רוב זמנו לפעילות בתחום הספורטיואב הוא ספורטאי

        ....לפניכם קבוצות משפטיםלפניכם קבוצות משפטיםלפניכם קבוצות משפטיםלפניכם קבוצות משפטים

        ובנו להם משפט מכליל.ובנו להם משפט מכליל.ובנו להם משפט מכליל.ובנו להם משפט מכליל.    ,,,,קראו אותםקראו אותםקראו אותםקראו אותם

  . הזכרים מבליטים את צבעם כדי למצוא חן בעיני הנקבות.1  א.

  . חלק מהזכרים מבצעים ריקודי חיזור לפני הנקבות.2   

  קבות ֲאליהם.. הטבע נתן לזכרים מוקדי משיכה כדי שימשכו את הנ3   

  .הזכרים, צבע גופם והנקבותהנושאים המשותפים הם 

  כעת נסחו את המשפט המכליל. 

  

  הכללה נחשבת טובה אם היא נשענת על מקרים רבים.
 ללות שאין להן ביסוס.אסור לבנות הכ

  צריכה להיעשות על פי התכונה או העיסוק העיקרי הכללה 
 של הנושא.



123 

 

  

  הנה הצעה 

  משפט המכליל: ל

  

  . אלימות היא תופעה קשה בחברה הישראלית.1  ב. 

  פחות מאלימות פיזית.-. אלימות מילולית מסוכנת לא2   

  רון ממספר תחומים.. תופעת האלימות מחייבת פְת 3   

  

  ? כעת נסחו בעצמכם את המשפט המכליל. פיםזיהיתם את הנושאים המשות

  

  .שלפניכם המשפט המכלילשיתאים להם בנו שלושה משפטים 

  

  

  

    

  והרכיבו מהם משפט מכליל. ,בנו שלושה משפטים עצמאיים

  

  שימו   כדי לבנות משפט מכליל תוכלו להיעזר במאזכרים ובמילות קישור. 

  

שפטים מכלילים "מרגיזים" מאוד. הסיבה לכך היא שההכללות לפעמים נאמרים מ

  הללו שרירותיות כלומר ללא בדיקה מספקת.

  

  אל תאמצו משפטי הכללה שלא בדקתם את מקורם. 

  

  כמו: כל ה... גנבים, כל הבלונדיניות... או כל... "מגניבים". 

  הזכרים נעזרים בצבע גופם ובריקוד

 .של חיזור כדי למשוך את הנקבות

למידים אינם אוהבים טיפוסים מתבודדים, ומכיוון רוב הת

 שאיזבל היא טיפוס סגור ומתבודד, היא לא הוזמנה למסיבה. 
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  סקת היסקים ומסקנותהב.  – תוכן סמוי                    

  

יום. כל ילד, הרואה מורה שאינה -ת מסקנות היא פעולה טבעית בחיי היוםהסק

מחייכת, שותקת או מבטה נזוף, מבין כי שפת הגוף "אומרת" שהמורה כועסת! גם 

את התנהגות ההורים כולנו יודעים "לקרוא" ולהסיק ממנה מסקנות. אם כך, מדוע 

  ?יםקשה לנו להסיק מסקנות ממצבים הנתונים בטקסטים לימודי

  

יום מצבים חוזרים על עצמם מספר רב של פעמים, לפיכך קל -בחיי היום  א.

- להסיק מסקנות. לעומת זאת בטקסטים אנו נחשפים לראשונה ולפעמים חד

פעמית לדמויות, להתנהגויות ולמערכות היחסים ביניהן, ולכן הרבה יותר 

  קשה להסיק מסקנות.

פיכך נלמד כיצד להסיק הסקת מסקנות היא פעולה שיש להתאמן בה. ל  ב.

  ונתאמן בכך. ,היסקים ומסקנות

  

  

  הסקת היסקים ומסקנות, היא פעילות המחברת בין התוכן הגלוי לבין התוכן הסמוי

  

  התוכן הסמוי נלמד "בין השורות". 

  

  עלינו לשים לב לכמה פריטים בטקסט: ,היסקים ומסקנותכשאנו מסיקים 

  

  

  

  

  

  

  

את שלב  צלוחלהבין את הכתוב ברמה המילולית, כלומר ל לפני פעולת ההסקה יש

  התוכן הגלוי.

 רמזים
בחירת 
עובדות 
 ייחודיות

מילים 
 מיוחדות

אמצעים 
 רטוריים

תיאור 
 שיפוטי
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  (עפ"י ג'ונסון וג'ונסון מתוך הספר שש קטגוריות של היסקיםקיימות 

  תיאוריה ומעשה", האונ' הפתוחה,  –"קריאה             

  ).76, עמ' 3כרך                    

  

                     

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שלושה -הוא פשוט יותר מאשר תהליך הסקת מסקנות. משניים תהליך ההיסק

משפטים אפשר להגיע להיסק. לעומת זאת הסקת מסקנות היא תהליך מורכב קצת 

  יותר.

  היסקים
על אנשים 
 ועל חיות

  היסקים
 עצמיםעל 

  היסקים
 זמןעל 

  היסקים
 על מקומות

ג'י טיפסה על 
השיש 

והתקרבה 
לאזור 

הכיריים. לא 
ידעתי ממה 

הייתי לחוץ: 
מזה שתאכל לי 

את הקציצות 
שאני אוהב, או 

שתישרף. 
כשהבחינה בי, 

דרך פתח  קפצה
החלון הצר 

  ונעלמה.
  

ברור מיהי ג'י. 
 לא?

הוא התגלגל 
במהירות לעבר 
הכביש הסואן 

והילד אחריו 
עשה שייעצר, 

שייתקל אפילו, 
  שיתפוצץ...

  רק שלא יגיע...
  

ברור מהו 
 העצם. לא? 

  היסקים
על 

 פעולות

  היסקים
 רגשותעל 

כשהגענו 
למקום, היו 

לפנינו משטחים 
ירוקים. פרשנו 

את השמיכה, 
והתארגנו 

לארוחה, ג'ק 
שלף את בקבוק 

היין ואני את 
העוגה, 

  ופתאום...
  

הפעילות 
 ברורה. לא? 

ניר טרק את 
 הדלת בתוך כדי

מלמול משהו. 
כשנכנס, קיווה 
שיבקשו ממנּו 

לחזור. היצאה 
משם אמרה 
  משהו אחר...

  
  הרגש ברור.

 לא? 

תמיד אהבתי 
את התקופה 

הכול לבן. בה 
רק כתמים 
בצבע חום 

מרמזים על 
חיים בצבע 

אחר הקיימים 
  מתחת. 

  
התקופה 

 ברורה. לא? 

היא נראתה 
שקועה בעולמה 

הפרטי. מדי פעם 
שלחה את ידה, 

ה מצרך נטל
וזרקה אותו 

לעגלה. כשתגיע 
הביתה, לא 

תצליח, כנראה, 
להרכיב ארוחה 
הגיונית משלל 

הקופסאות 
שנזרקו לעגלת 

  הקניות.
  

. המקום ברור
 לא? 
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  קראו את הקטע שלפניכם.

כבר בימי קדם חשבו שהבצל יכול לרפא מחלות. אולם הרפואה המודרנית התייחסה 

חוקרים שבדקו דעה זו, הניחו בצל או מיץ של בצל  לדעה זו כאל "תרופת סבתא".

על פצעיהם של חיילים, ואלו אישרו שכאביהם פחתו, והפצעים נרפאו במהירות. יש 

רופאים הממליצים ללעוס בצל במקרה של הצטננות קשה. נוסף על כך, נמצא שאם 

  לועסים בצל במשך חמש דקות תמימות, הוא מחטא את חלל הפה כמעט לגמרי.

  .בקטע מוצגים מצבים, פעולות ותוצאות   שימו

  

  התוצאה  הפעולה  המצב  

מניחים בצל או מיץ   פצע  היסק

  של בצל על הפצע

כאבים פחתו פצעים 

  נרפאו

  לא ידועה  לועסים בצל  הצטננות  היסק

  חלל הפה מחוָטא  לועסים בצל  פצעים בפה  היסק

 

מכל 
  ההיסקים
הללו אנו 
 מפיקים

  מסקנה...

   – משותף  סה"כ

  הוםזי

  נרפאו – משותף  בצל – משותף

כדי  ,מכל היסק אפשר ללמוד שהבצל עזר לרפא את המצב. יש לחקור מהי הסיבה

  . בבצל יש חומרים מחטאים, ולכן אפשר להשתמש בו כגורם מרפאלהגיע למסקנה: 

  כעת קראו את שני המשפטים האלה:  לפניכם: שקראו את שני המשפטים 
  ין אנשים שתלטניים שהם אהובים.. א1      . כל המורים מלמדים.1
  . חלק מהאנשים הם שתלטניים.2    . חלק מהאנשים הם מורים.2
  

  מה אפשר להסיק מהם?      מה אפשר להסיק מהם? 
  א. חלק מהשתלטניים הם אנשים.      א. כל האנשים מלמדים.

  ב. כל השתלטניים הם אנשים.       ב. כל האנשים הם מורים.
  . כל מי שאינם אהובים הם שתלטניים.ג      ג. כל המורים הם אנשים.

  ד. חלק מהאנשים אינם אהובים.      ד. חלק מהאנשים מלמדים.
  ה. אין כל היסק משני המשפטים.     ה. אין כל מסקנה משני המשפטים.
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  עולות ממנו. הקראו את המאמר שלפניכם, וביחד נסיק את המסקנות 

  פאולה שטרן / זאת ארצי

  7.7.97"הארץ"  ,ה(תרגמה לעברית: ליאת שיל

  )מאת רחל קבלי לתרגל ולדעת" ,ספר "להביןמתוך ה

אירוע לא נעים, אפילו מעט ארסי. היא החלה, כמו רוב  –היום רבתי עם שכניי 

המריבות, בגלל דבר מטופש למדי ונגמרה בהאשמה אכזרית שהעציבה אותי 

ני כבר השנים שבהן חלמתי לעלות ארצה ובארבע השנים שבהן א 20 -מאוד. ב

חיה כאן, מעולם לא חשבתי שהארץ הזאת אינה שלי, מעולם לא חשבתי 

  שהשפה הזאת איננה השפה שאותה חלמתי לדבר.

ולפתע, ריב שכונתי קטנוני התפרץ ושחרר טינה סמויה ומכאיבה שישראלים 

. הוא בנה את הארץ הזאת," 1947מסוימים נושאים בלב. "הוא ִהגיע בשנת 

ת את? מה נתת לארץ הזאת? באתם וקיבלתם אותה היא צרחה. "ומה עשי

  חינם."

כך לא יכולתי לענות. שכן אחד ניסה להרגיע - בדמעות בעיניים ובכאב עמוק כל

אותי. "אל תקשיבי," אמר. אבל איך יכולתי שלא להקשיב? את הארץ הזאת 

. זאת ארצי. זה ביתי. מעולם לא היה לי אחר. איזו 13נשאתי בלב מאז גיל 

  ש לאחרים לומר לי שהארץ איננה שלי?זכות י

מה נתתי לארץ הזאת? השאלה מטרידה אותי. אחרים תכננו להיות רופאים 

ועורכי דין: אני דיברתי רק על עלייה. זה ששאף לרפואה נהיה רואה חשבון, זה 

שרצה ללמוד משפטים ִהגיע להנדסה. אבל אני הצלחתי. אני ישראלית. אני 

ת, משלמת מסים, שומעת את השפה העברית נושאת תעודת זהות ישראלי

בפיהם של ילדיי, ואני תולה את דגל ישראל מדי שנה ביום העצמאות. ִהצבעתי 

בבחירות. אני ַמביטה אל ההרים ומתפעלת מהנופים ומהשלטים בעברית. אני 

אומרת לילדיי שזוהי מתנה, שנתתי להם מדינה, שפה, עם משלהם. אלה 

  ?דברים שעשיתי. אך מה נתתי

עזבתי את כל אשר ידעתי, דחיתי סבים וסבתות ששאלו באיזו זכות אני 

מרחיקה מהם את הנכדים. עזבתי סבתא זקנה, שאותה אולי לעולם לא אראה 

עוד. ארזתי את תמצית חיי, ושיגרתי אותה אלפי קילומטרים כדי להתחיל את 

אני הכול מחדש במקום חדש. שם התבטאתי בלי להשקיע מחשבה שנייה. כאן 

זמן בגוף יחיד או רבים, בזכר ונקבה, במחפשת מילים, מתקשה בשמות פועל, 

 1פסקה 

 2פסקה 

 3פסקה 

 4פסקה 

 5פסקה 
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הווה, עתיד, עבר. איבדתי את היכולת לבטא מושגים מסובכים בצורה מובנת, 

  מבריקה, שוטפת. על כל זה ויותר ויתרתי. אבל מה נתתי לארץ הזאת?

שלים, מאז והלכתי בסמטאותיה של ירו 16נתתי לה את לבי מאז הייתי בת 

הרגשתי את החול של הים התיכון בין אצבעותיי. אבל "איזה ערך יש ללב?" 

ישאלו שכניי, ללא ספק. האם לב יכול להגן על הארץ, לשמור מפני אויב? לא 

רגשנות היא שבנתה את הארץ וסייעה לה בשנים הקשות. מה גם שאילו 

ייתה לי הברית, גם אז לא ה-כאן, במקום בארצות 1960נולדתי בשנת 

שכן היא כבר הייתה בעשור השני לחייה. סתם משפט  ,הזדמנות לבנות מדינה

  מכאיב, נאמר במטרה לפצוע, ובכך הצליח. אך מה נתתי לישראל?

נתתי לה את כישרוני בכתיבה, עד כמה שזה שווה. נלחמתי למענה בכתיבת 

דוע מאמר אחרי מאמר בעיתון אחרי עיתון. עודדתי אחרים לבוא, והסברתי מ

אין ליהודי מקום אחר אלא כאן, במולדת שלנו. האם טעיתי? האם הדלת 

שנפתחה למעפילים מגרמניה ולבורחים מאתיופיה, מתימן ומרוסיה איננה 

  פתוחה בשבילי? 

כך ברורה לי, -והדבר שמעציב אותי יותר מכול, הוא שהתשובה, שפתאום כל

ברי. אינני יכולה תהיה חסרת משמעות לשכניי. אינני יכולה לשנות את ע

לשנות את שנת הולדתי או את ארץ הולדתי. אולי אין משמעות לכך שבחרתי 

לחיות כאן. אבל בכל זאת נתתי לישראל את היקר לי ביותר בעולם. נתתי לה 

  את העתיד שלי. הבאתי אליה את ילדיי.

  הכותבת היא עיתונאית המתגוררת עם בעלה ועם ארבעת ילדיה בשערי תקווה

  

  סיק מסקנה עלינו למצוא את המשותף בין כל הרעיונות של הפסקות. כדי לה

כל המאמר הוא מעין תשובה למשפט מעליב ששמעה הכותבת משכנתה: "הוא 

"ומה עשית את? מה  היא צרחה, . הוא בנה את הארץ הזאת,"1947ִהגיע בשנת 

  נתת לארץ הזאת? באתם וקיבלתם אותה חינם."

  הנתינה של כותבת המאמר לארץ.שש הפסקות הבאות מציינות את 

כל פסקה מבטאת נתינה מהיבט אחר. המשותף לרעיונות הוא הנתינה שלה 

  ישראל.-לארץ

למשותף בין הרעיונות, נמשיך להכללה, ונסיים            בעבודה. תחילה נגיע נתחיל 

  במסקנה. 

 6פסקה 

 7פסקה 

 8פסקה 
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  תהליך הסקת מסקנות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עלתה ארצה, הקימה משפחה, מדברים עברית, נתנה לילדיה 
 שפה, מדינה, עם.  –מתנה 

  רעיון 
 4פסקה מס' 

  עזבה הכול בארץ הולדתה והתחילה הכול מחדש, 
 ויתרה על כל מה שהיה לה בארץ הקודמת. 

רעיון פסקה 
 5מס' 

  ת לבה, את אהבתה,נתנה א
 נרגשת להסתובב בירושלים. 

רעיון פסקה 
 6מס' 

  נתנה את כישרונה בכתיבה,
 עודדה אחרים לבוא לארץ.

רעיון פסקה 
 7מס' 

  נתנה את העתיד שלה,
 הביאה לארץ את ילדיה.

רעיון פסקה 
 8מס' 

 הכללה פאולה נתנה למדינה את העבר, את ההווה ואת העתיד שלה. 

ומקריב  תורם למדינה –בכל שלב בו הוא עולה   –כל עולה 
 למענה בתחומי חיים שונים. 

 המסקנה

  רעיון  ריב עם שכנים שבסופו האשמה שהארץ אינה של פאולה. 
 1פסקה 

  רעיון  השכנה מאשימה שפאולה לא נתנה לארץ דבר. 
 2פסקה 

פגיעה בתחושה שארץ ישראל היא   –מגיבה קשה פאולה 
 ביתה. 

  רעיון 
 3פסקה 

 המשותף למדינה לאורך כל חייה.  נתנהפאולה 
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  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נסיק את המסקנות העולות ממנו. 

  / אורי אליצור המאפיונר הזה הוא אני

יש דבר יעיל מאוד ופשוט מאוד שאפשר לעשות נגד הקטל בדרכים. לא עושים אותו 

כולנו במידה  –משום שכולנו מחוקקים, שופטים, מחנכים ומעצבי דעת הקהל 

  מאפיה של נהגים עבריינים.מסוימת מין 

  

את הידיעה על שלוש תאונות דרכים מחרידות ביום אחד שמעתי ברדיו בתוך כדי 

נהיגה. כמו מאות אלפי מאזינים אחרים אמרתי לנוסעים אתי שזה איום ונורא 

נסבל, ושמוכרח להיות משהו שאפשר לעשות. במכונית שלי, כמו במקומות -ובלתי

תח מיד הוויכוח הידוע אם עיקר העניין הוא בחינוך רבים אחרים בארץ, התפ

  ובהסברה, בתשתיות לקויות או בעונשים קלים מדי לנהגים שעשו תאונות.

  

ואני, בתוך כדי הדיון המעניין, עקפתי טור של חמש מכוניות, הצלחתי להחזיר 

למקומו נהג חצוף שניסה להתפרץ על חשבוני לנתיב שלי, ולקראת "ירוק" מהבהב 

  ק האצתי את הרכב להספיק לעבור שתי שניות אחרי ה"צהוב".מרחו

, אמר מישהו 90אחרי הרמזור, כיוון שטור המכוניות התחיל להזדחל במהירות של 

שיש, כנראה, ניידת בהמשך הכביש, וחזר לדון בעניין התאונות המחרידות. וכל 

  הסיפור הזה אמת. 

  

תנו. התמונות הנוראות צריך אומץ להודות שהתאונות לא באמת מחרידות או

את הרגלי הנהיגה גורמות לנו לשנות בעיתונים והסטטיסטיקה האיומה ברדיו לא 

האור הכחול המהבהב גורם לנו לשנות את הרגלינו הוא מה שכן  .שלנו אפילו לרגע

בהמשך הכביש. האם ייתכן שאנחנו פוחדים מהמשטרה יותר משאנחנו פוחדים 

נמצא המפתח. נגד פחד המוות יש לנו מין מנגנון  מהמוות? נרֶאה לי שבשאלה הזאת

הגנה של "לי זה לא יקרה", ואין לנו מנגנון כזה נגד פחד הניידת. אם סכנת המוות 

אינה מרתיעה אותי, לא ירתיע אותי העונש שקיבל הנהג אחרי התאונה. לי הרי לא 

הססמה תקרה תאונה. אם התמונה האיומה בעיתון אינה משפיעה עליי, איך תשפיע 

  החביבה של הִמנהל לחינוך בדרכים? 

  

5 

10 

15 

20 
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לעומת זאת ישפיע עלינו מאוד אם נקרא בעיתון על נהג שעקף עקיפה מסוכנת, ושום 

אותו מהכביש לחמש שנים. זה הרי בהחלט יכול  "הורידו"דבר לא קרה, אבל 

לקרות גם לנו. כאשר נדע שאם שותים, לא נוהגים עשר שנים, לא יצטרכו לספר לנו 

ורים חינוכיים על ההוא שנוהג לשם, ועל ההיא שנוהגת בחזרה. פשוט אף אחד סיפ

  לא ינהג אחרי שתי פחיות בירה.

  

אבל למי יש אומץ לעשות את זה. רחמנות על הילד המסכן, רק עכשיו הוא קיבל 

רישיון, והוא בסך הכול השתובב קצת ולא גרם שום נזק. אימא שלו תבוא לבכות 

ם הילד של השופט מפעם לפעם "גונב" רמזור או שותה פחית. אצל השופט, והרי ג

גם שום פוליטיקאי לא יעז לחוקק חוק כזה, ושום שדולה לא תילחם למענו, שהרי 

נהג שלא עשה תאונה ולא גרם נזק, רק עבר איזו עברה.  –הנהג הזה יכול להיות אני 

קודות, אבל לא אפשר לקנוס אותו, אפשר לנזוף בו, אפשר אפילו לרשום לו שתי נ

  רחמנות. –להוריד אותו מהכביש 

  

  רק בואו נרשום לפנינו שהרחמנות הזאת הורגת אנשים.

בדיוק עליה אמרו חז"ל: "שכל המרחם על אכזרים, סופו שהוא מתאכזר על 

  רחמנים". 

  כעת ניגש לעבודה.
  .ישיר –מידע ללא היסק  –אנחנו נהגים עבריינים   2 - 1 ותשור

  .ישיר –ללא היסק  מידע  6 - 3שורות 

כי הכותב, כפי שאמר בשורות הראשונות, הוא עבריין  אפשר להסיק  10 - 7שורות 

  חנייה. עושה את כל מה שאסור לעשות ועוסק בנושא רק בתאוריה.

לא פוחדים מהמוות, ושום הרתעה או איום אינם  – מידע ישיר  17 - 14שורות 

  משפיעים. הסברים אינם עוזרים. 

  עונשים כבדים ישפיעו על הנוהגים. – היסק  12 - 18שורות 

  אין אומץ לעשות מה שצריך לעשות. – מידע ישיר  26 - 22שורות 

  הרחמנות הורגת אנשים.  28 - 27שורות 

  כל ההיסקים והמידע הישיר אפשר להסיק מסקנה.-מסך

  

  

25 

30 

35 

יש בעונשים כבדים, כדי , צריך להענעל הנהגים העבריינים לא צריך לרחם –מסקנה ה

 שלא ייהרגו אנשים על הכביש. 
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  ג. כוונת הטקסט / מטרת הטקסט – תוכן סמוי

  

  

  

  

  מטרתו           מטרתו        מטרתו     

  

  

  
  

 טקסט מידעי
מדריך טקסט 

 ומפעיל

מגמתי טקסט 
 טעוני

  למסור מידע .1

  תעובדות מדעיות חדשו    

  ממצאים, גילויים נתונים    

  להסביר .2

  תופעות תהליכים     

  אירועים    

  לדווח .3

  אירועים, חידושים     

  מצבים, מחקרים    

  

  מאפייני הסוגה

כתיבת עובדות, נתונים, 

נימה אישית  ללאפרטים, 

  או עמדה 

  

  תחומי חיים

  מדע, אקטואליה,

 בריאות, הסטוריה ועוד 

  להדריך .1

  להנחית. 2

  לתת הוראות. 3

  

  .מאפייני הסוגה

  לשון הטקסט

  י רביםציווי גוף שנ

  הווה רבים

  יש + שם פועל

  אין + שם פועל

  על + שם הפועל

  (עליכם לפנות

שלבי ביצוע מדורגים 

בד"כ מן הקל אל הכבד) 

  או בסדר כרונולוגי.

  הניסוח ברור ומדויק

  

  תחומי חיים

  בריאות, מזון, חברה, 

  תחבורה, התנהגות,

  שימוש טכני ועוד

  . להציג עמדה (בעד נגד)1

  . לשכנע את הקורא2

  או אחר.לכיוון זה     

  . לבקר עמדה ולסתור3

  אותה    

  

  מאפייני הסוגה

  ביטוי, שכנוע כדאי 

  ראוי ש., אין ספק ש.

  שימוש בנימה צינית 

  לגלוג, הגזמה

  מילות ניגוד

  

  תחומי חיים

  פוליטיקה, אקטואליה,

 כל תחומי החיים
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  נימת הכתובה. דעת הכותב ד.  – תוכן סמוי
  

                     
  

  יכולה להימסר
  
  

 

  . ביטויים המבטאים דעה כמו:1

לדעתי, אין ספק ש..., האם לא מוטב ש... 

  יוצא ש...

  רצוי ש...

  

. ביטויים מחזקים דעה או ביטויים 1

  שוללים דעה. 

  דוגמה: 

  הוא  ,גד נושא מסוים* אם הכותב הוא נ

  ישתמש בביטויים שליליים כגון: מזיק,   

  שערורייה, אסון, ועוד.   

  בעד נושא מסוים, ישתמש תבוכ* אם ה

  בביטויים חיוביים, כגון: מרהיב,    

  מקדם, משפר, ועוד.   

  . ביטויים המבטאים אמירה ישירה:2

  הפתרון הנכון ביותר הוא...

  ן הנכון.החברה... והיא צועדת בכיוו

  

  

. באמצעות שאלות ושאלות רטוריות 2

  כגון:

  * כיצד אפשר להתגונן מפני...

  * נשאלת השאלה כיצד אפשר לצמצם את 

  הנזק ש...   

  * הצליחו...?

מכל האמור לעיל מתקבלת בינתיים רק . 3

  ... מסקנה אחת והיא

  . ביטויים מטפוריים3

    . פנייה אישית לקורא. 4

 מדוכדכת, ממלמלת, הומוריסטית, תאירוניכולה להיות של הכתוב י הנימה

  .וכדומה

כאשר אומרים את ההפך ממה היא לגלוג קל. משתמשים באירוניה  אירוניה

שרוצים להגיד, אך זה נאמר בלגלוג. למשל, אומרים: "אתה 'חכם גדול'", 

  כשמתכוונים לומר שהוא טיפש. 

 דעת הכותב

 עקיף. באופן ב א. באופן ישיר
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ו נכתבת הכותב. המשפטים המודגשים בקטע שלפניכם ַמביעים את דע
לצדם מספרים כדי שקל יהיה להתייחס אליהם בהמשך. קראו את הטקסט, 

  וענו אל השאלות.  ,מו לב למשפטים המודגשיםיש
  

  צביקה זליקוביץ / לא עוד מגדלים בירושלים

  )1997, אוגוסט ספטמבר ירוק כחול לבןמתוך (

  

) 2(ת שבהן היא . אחת האחרונו) בשורות קשות1( עלינוחדשות לבקרים נוחתות 

קומות כל אחד בלב לבה של  30-20מגדלי דירות של  40להקים  תכנית מגלומנית

ירושלים. וזו רק ההתחלה: שמועות עקשניות טוענות לקיומן של תכניות מגירה 

) להגביה את קו הרקיע, אולי כדי 3(לבניית מגדלים נוספים, תכניות שכוונתן 

  .להתקרב אל פתחו של בורא עולם

של "איכות חיים", של "שימור אתרים" או של סגנון  ) פרשה עגומה4(זאת עוד אין 

אדריכלי ושאר סוגיות, הנושאות אופי של דיון אקדמי. עצם העלאת רעיון כזה מעיד 

באמצעים כדי  ) אינם בוחלים9(, החוברים אל דמויות מפתח אשר ) תאבי בצע5(על 

  להפגין את אחיזתם ברסן השלטון.

) 11(מי יכול לקבל החלטות מסוג זה אם לא פרנסים  של ירושלים! ) ריבונו10(

למתרחש סביבם, המוכנים להנפיק רישיונות להקמת  חסרי רגישות, אטומים

מגדלים ולאשר אחוזי בנייה ההולכים ומרקיעים לשחקים (יודעי דבר טוענים 

של דבר,  אחוזים!). נכון, יהיו רבים שיאמרו כי ירושלים, בסופו 1,000 -שמדובר ב

אינה שונה במהותה מערים אחרות בארץ, וכי גם לה יש צורכי קיום, פיתוח ובנייה. 

אך מה לעשות, ובירתנו הנצחית, העיר שאנו מעלים על ראש שמחתנו, שונה מכל 

יתר ערי הארץ, שלא לומר העולם. לכן לא יהיה מוגזם לדרוש ממקבלי ההחלטות, 

למסתורין שבה ולקדושתה (עם מרכאות  המודעים לייחודה ההיסטורי, ליופייה,

  ובלעדיהן) של העיר, כי לא יתנו יד ולו להקמתו של מגדל אחד.

) ריבונו של ירושלים! יער של מגדלים יחסום, יקבור תחתיו ויעלים את כל 12(

) שבר 15(, אלא ) בכייה לדורות14(שכזאת תהיה לא רק  ) עוולה13הנפלא שבה. (

  .תיקון-שאינו בר

וכי הקמת המגדלים היא בעבר, ) נעשו משגים דומים 16(יאמרו כי כבר  יהיו אשר

רק המשך טבעי לכך. אמנם כן, מסות בנייה ברוטליות שאושרו בעבר הפכו לעובדות 
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) חטאי 17(קיימות, שאפשר רק להצטער עליהן. ואולם אין להשלים עם מצב בו 

ל ירושלים בפרט אופייה וחזותה ש) פעולת השחתת 18(מכשירים את המשך  העבר

  ושל מקומות אחרים בכלל.

הם מקבלי ההחלטות, ואם הם  ) אטומים19(ריבונו של ירושלים, אם אכן כה 

נחרצים בהגשמת חזון המגדלוניה, אולי צריך להזכיר להם את ביקוריהם מעבר 

לים. סביר להניח שרובם הזדמנו לערים דוגמת פירנצה, טולדו, פריז, פראג, ורבות 

) להשחית ולרמוס ברגל גסה את 20(מות שאיש לא העלה על דל דעתו אחרות, מקו

, העובר מדוק לדור. האם אין זו הסיבה העיקרית לכך, שערים אלו עברן המשומר

משמשות אבן שואבת למיליוני תיירים בכל קצווי עולם! מה לא נאמר ולא נכתב על 

התנהגות שלה. תופעת החיקוי והנהייה שלנו אחרי התרבות האמריקנית וקודי ה

ידי החברה הישראלית ומעצביה בתחומים שונים, כופה על מקבלי -אימוץ כל אלו על

) העלולים להמיט עלינו 22) עיוורון וקהות חושים, (21(ההחלטות בתחום התכנון 

נושאת את הססמה  ) זכות הזעקה שלי23(. הפיך-ועל סביבתנו אסון בלתי

יורק זו אופרה אחרת". ירושלים איננה ככל -"ירושלים אינה מנהטן", ולחילופין "ניו

הערים, כפי שאכן טורחים להדגיש עסקני העיר השכם והערב בזירת המאבק 

המדיני שלהם. ייחודה של עיר זו צריך לעמוד לנגד עינינו ועיניהם גם בחצרות 

  האחוריות כביכול של שימור וחזות.

את כל תשעת קבי היופי ) אסור להניח להחלטה חסרת אחריות שתוריד לטמיון 24(

) יש לעשות הכול כדי לעקור ולסכל את המזימה לקבור את 25שנטלה ירושלים. (

  .העיר שחוברה לה יחדיו למרגלותיהם של עשרות מגדלים מרקיעי שחקים

  זהו את הבעיה המרכזית המוצגת בטקסט.   א.

כתבו במחברת את המספרים של הביטויים המודגשים, ולצד כל אחד כתבו   ב.

  את פירוש הביטוי. 

  פי הביטויים הללו. -כתבו מה דעתו של הכותב על הבעיה, על  ג.

  

 שימו

    

  

  

  

כך הרבה ביטויים ומשפטים המתכוונים -בדרך כלל, כשיש כל

  כביקורת וגם כגורם משכנע. להביע דעה, הם משמשים גם

נוסף על מתכוון הכותב,  "לא עוד מגדלים בירושלים"בטקסט של 

, גם לעורר התנגדות לתכנית המגדלים. לכן הוא תוהבעת דע

משתמש בכל האמצעים האפשריים, גם כאמצעי ביקורת וגם 

  כאמצעי שכנוע.
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משפטים המבטאים את דעת ומצאו בו , שלפניכם קראו את הטקסט
  הכותבת. 

  פי משפטים שמצאתם. -על ,ציינו מהי דעתה

  זיוה יריב / 65בית מס' 

  ("ידיעות אחרונות")

  

בשדרות רוטשילד.  65קבלן והדחפור והרסו את בית מס' ביום שישי בבוקר באו ה

כך התמוטטו הקשתות -כך שח המגדל העגול. אחר-אחר .הצריח מט ראשון

- כך הלכו הקבלן והדחפור לשתות קוקה-הפנים המזרחיים. אחר-העליונות ועיטורי

  קולה.

י יד-כי מה אכפת להם, לקבלן ולדחפור, שזה בית ישן, יפה ותמים, שנבנה על

ציון, ואשר -אביב הקטנה, מגידוביץ'? בית שגר בו הסופר ש' בן-האדריכל של תל

יון הסתתר מספר שנים מפני הבריטים האלוף יצחק שדה, ושנערכו בו לבצריחו הע

ישיבות סודיות של "ההגנה"? בית שנחרצו בו גורלות ועובדות, שקבעו את פני 

יפה הושמד. אז עוד כמה  המדינה שבדרך? ובכלל, מה ההתרגשות? אז עוד בית

אביב הלך. אז מה? זה -קשתות אוריינטליות נפלו. אז עוד קטע מתולדות היישוב ותל

מה שצריך להעסיק אותנו כרגע? עכשיו, כשאנו נלחמים על עצם קיומנו, מוקפים 

אוצר ריקות ואיומים בגירושנו מהאו"ם?! וחוץ -אויבים ופיחותים זוחלים וקופות

כל הבתים היפים בעיר, איפה יהיה מקום לכל הבתים מזה, אם נשמור את 

המכוערים שיקומו במקומם? צריך לדאוג גם לעתיד, לא רק להתרפק בנוסטלגיה על 

  העבר. בין ישן ויפה לא ישתלב בנופה של עירנו ויהיה כנזם זהב באף חזיר.

  

 אל נשכח גם, שבשביל ללמוד היסטוריה של הישוב יש ספרים, יש מורים. לא צריך

דווקא אתרים היסטוריים. ואם בכל זאת רוצים לראות אתרים, הרי אפשר תמיד 

הגשר שעליו הוא את ו ,לארץ ולראות את הבית שבו התאכסן הרצל-לנסוע לחוץ

ואת מלון השושנים ברודוס, שבו  ,ואת הבית שבו התחבאה אנה פראנק ,ניצב בבזל

ראות הרבה היסטוריה בחוץ לארץ, ברוך השם, אפשר לק. שהנ-נחתם הסכם שביתת

  של היישוב.

5 

10 

15 

20 
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בו "שלום" -גם לתיירים הבאים לארץ יש מה להראות. אפשר, למשל, להביאם לכל

ולהגיד להם: "אתם רואים את הבניין המכוער הזה? פעם עמד כאן בית יפה, 

  הגימנסיה העברית הראשונה".

ו: אפשר גם לחלק גלויות, המראות את כל האתרים היפים וההיסטוריים שנהרס

ציון, גימנסיה הרצליה הבית האדום, הבית שבו נרצח -ת שעריהעם, ספרי-בית אחד

מנוחתו "הלא הוא קולנוע "עדן" שיהיה בקרוב  ,התרבות הראשון שלנו-ברנר והיכל

- גבי גלויות או באלבום-העבר על-. וכי לא יעיל יותר, זול ונוח להנציח את אתרי"עדן

קרים, כשאפשר לטלטל את כל הבתים הללו צילומים מתקפל? למה לבזבז דונמים י

  כיס זעיר?- באלבום

מדוע לשמר בית ישן מט ליפול, כשאפשר להקים במקומו מגדל בטון ואלומיניום 

  נוצץ?

  אתרים?- כריצריך אתרים, אם יש לנו כ ובכלל, בשביל מה

  

שימו  קיימים לפחות שמוָנה ביטויים המביעים את דעתה של הכותבת על פעולת 

  .הדחפור

  

הו את המשפטים המציגים את עמדות הכותב קראו את המאמר שלפניכם. זַ 
        והעתיקו אותם. סכמו במשפט את דעת הכותב.

  פרופ' לב פישלזון * / שודדים עליך ישראל

  )27.6.87 ,"הארץ"(

ד של רעל לינון לתוך יהטלה במז בנושאמאמר זה בא בעקבות שתי ידיעות שהופיעו 

כדי  – יד משאבות של המוביל הארצי-אורך החוף ופעם עלפעם ל – נרתימימי הכ

כירה בשוקי הארץ. ידיעות ְמ לגרום להמתת הדגים, שאותם המרעילים אוספים לִ 

נרת משמשת מטרה לרעלים יכאלה חוזרות מדי חודשים מספר, זה שנים רבות. הכ

בכלל לא  –תושבי הארץ  –ידי דייגי הסביבה, ואנו -שונים המוטלים בתוכה על

מתייחסים לזה, ואילו הממסד מסתפק מדי פעם בידיעה קטנה ואולי פה ושם בקנס 

  סמלי ובחקירה משטרתית דוממת.

  

יתה גורמת במדינות מתוקנות אחרות להד נרחב ישפיכת רעלים למקורות מים ה

יחוד כשאחד הסובלים יולהתערבות נמרצת של הממונים על מקומות כאלה. ב
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יה לרוב ישת-נרת היא מקור מיייהיה האדם. הכ מרעלים במים, בסופו של דבר,

גיע לברזים ביתיים. נכון, הם מהולים וכל מה שמצוי במימיה מַ  ,ת הארץיאוכלוסי

  ברי גופנו?יות משפיעות על איחידמאוד, אבל מי יודע איך מולקולות 

  

כאן ברצוני להרחיב את הצגת חריפותה של הבעיה הכרוכה בפגיעה במים הטבעיים 

לאומי -ידי "קוטלי סביבה" (כינוי בין-ל ובעולם החי והצומח שבו, עלשל ישרא

  ידי פעילויות שונות, מחדירים לסביבה חומרים זרים. -שבמזיד, על ,לתופעה זו)

מרעיל סביבה אחראי, -נרת היא דוגמה לאופן השיטתי בו ציבור קטן ולאיהכ

זו של פגיעה יש  שבתוכם. פעילות םפוגע במים ובחיילצורכי רווח ובכך טבעית, 

. פעילות פוגעת כזו יש במקומות םייחודי םביחוד בבטיחה, שמורת טבע ובה חיי

שונים בארץ, במכוון ומתוך רשלנות. אוירונים המרססים בחומרים קוטלי חרקים, 

כות, ושובל רעל המשתחרר מהם נופל על המים, ממית חיות טסים מעל נחלים או בֵר 

  לי חיים ונשאר במערכת.ידי בע-ודגים, וחלקו נקלט על

  

קבוצה קטנה של אנשים עושה בארץ כפי שהדבר  –נרת יושוב לפנינו תופעה כמו בכ

נוח לה, והציבור כולו, מתוך חוסר מודעות או אדישות, בולע את המעשים עם 

הרעלים שבתוכם. כך הרשו לעצמם פרנסי תל אביב להטיס אוירונים מעל העיר 

זה לא נשמע בארצות תרבות. חושבים שאם רעל כזה ולפזר רעל נגד יתושים. דבר כ

ואין לנו שום ידיעה מבוססת  ,מתפרק מהר, הוא נעלם. למעשה, הוא נשאר במערכת

  היכן הוא מתרכז, בסופו של דבר.

  

מתוך  –, ואנו "כל אחד הטוב בעיניו יעשה"כך מתקבלת תמונה עגומה של 

מסתכלים מן הצד ושותקים.  –התעסקות עם בעיות שונות, אמתיות או מדומות 

מדי פעם אספת מחאה, מדי פעם מאמר קטן. האין לנו עניין באיזו סביבה אנו חיים? 

נרת, אל נא נשכח שאין לנו ימים אנו שוחים? ואם נשוב לכ לון באייהאין לנו עני

  דומה לה, לא מבחינת החי ולא כמאגר מים ארצי.

  

לוגיות של הארץ, חושף אותן הכרסום המתמשך בקיום הטבעי של המערכות האקו

גיע לנזקים סביבתיים שאת השפעתם הכרונית איש אינו יודע. ִה  –ואותנו ובתוכן  –

  לאומית.-עידה ביןואין לנו צורך בו .הזמן שנחשוב על כך
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  מערכת הפועל

  

הוא מילה המציינת פעולה (כותב, שולחת) או מצב (עייף, רגועים) בזמן  הפועל

  מסוים.

  פועל?כיצד מזהים 

  

אפשר להטות את הפועל בזמנים שונים (עבר, הווה, עתיד, ציווי). אפשר   א.

  מתי?  –לשאול את השאלה 

מבצע הפעולה (אני עובד, הם הולכים, ְסגור! אתם  – כינוי גוףהפועל כולל   ב.

  ? מי –תמהרו). אפשר לשאול את השאלה 

  

ל':  -מתחילה ב הוא צורה חסרת גוף וחסרת זמן. בדרך כלל היא שם הפועל   

  ללמוד, להיכנס, להתפרץ, לבשל.

  

  :כינוי גוף

  

  רבים  יחיד

  מדברים/ות  גוף ראשון  אנו/אנחנו  מדבר/ת  גוף ראשון  אני

  חיםנוכְ   גוף שני  אתם  חַ נוכֵ   גוף שני  אתה

  חותנוכְ   גוף שני  אתן  נוכחת  גוף שני  את

  נסתרים  גוף שלישי  הם  נסתר  גוף שלישי  הוא

  נסתרות  גוף שלישי  הן  תנסתר  גוף שלישי  היא

  

  :שמות הבניינים

  

  קל 

  )ָּפַעל(

  הופעל  ִהְפִעיל  ִנְפַעל

  ֻהְפַעל

  פיעל

  )ִּפֵעל(

  פועל

  )ֻּפַעל(

  ִהְתַּפֵעל
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  סימני הבניינים

  צורת "עבר נסתר" ("הוא") מנוקדת כמו שם הבניין.

  

                                                                                    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  קל
  ָּפַעל

  
  לעַ פְ נִ 

*  
  לעֵ פִ 

*  
  לעַ פֻ 

  
  ילעִ פְ ִה 

  
  לעַ פְ הֻ 

     *  
  לעֵ ּפַ ְת ִה 

  הסימן: פ' הפועל

  בקמץ

  בעבר

  הסימן: נ לפני 

  פ הפועל. (נ)פעל

  ובהווה בעבר

  הסימן: פ' הפועל

בחיריק (בעבר) או 

  בפתח (בהווה),

דגש חזק בע' 

  הפועל 

  הסימן: פ' הפועל

  בקובוץ,

  ע"י הפועל

______  

הסימן: ִה תחילית 

  + י בעבר

  מוספית

  הסימן: 

  תחילית בקובוץ

  (ֻה)פעל

  הסימן: ִהְת /

  ִמְת/ִיְת...

  תחילית,

  דגש חזק

  בע' הפועל

  ָׁשַמר

  ָרַׁשם

  ָסַפר

  ִנְשַמר

  ִנְרַׁשם

  ִנְסַּפר

  ִׁשֵּמר

  רִקּׁשֵ 

  ִסֵּפר

  רּצַ קֻ 

  רּׁשַ קֻ 

  רּפַ סֻ 

  ִהְסִּדיר

  ִהְרִּגיׁש

  ִהְכִּפיל

  רּדַ ְס הֻ 

  ׁשּגַ ְר הֻ 

  לּפַ כְ הֻ 

  ש*לּבֵ ְת ִה 

  א*ַמּלֵ ְת ִה 

  ל*ַקּפֵ ְת ִה 

 פעיל+סביל
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  תרגול בזיהוי בניינים

איך נזהה את הבניין של הפועל? נעביר את הפועל לעבר נסתר, או נבדוק איזה סימן 

  מזהה יש לו. 

  הבניין  הפועל בעבר נסתר  הפועל

  קל פעל  בתַ ּכָ   ּכֹוְתִבים

  נפעל  סנַ כְ נִ   ִיָּכְנסּו

  פיעל  דּמֵ לִ   הֵּמְדנָ לְ ִּת 

  פועל  ץּבַ ׁשֻ   ְּבָצהִׁש 

  הפעיל  ִהְזִּכיר  ַמְזִּכיִרים

  הופעל  ּועְמ ְׁש הֻ   יְֻׁשְמעּו

  התפעל  םּדֵ ַק ְת ִה   תִמְתַקְּדמוֹ 

תוכיות התחיליות, האותיות העתיקו את הטבלה, וכתבו בה את ה  . א

  סופיות של כל פועל. הו
  סופיות  תוכיות  תחיליות  שורש  הפועל

  תן      ר- מ-ש  ןְׁשַמְרֶּת 

  ו    ת  ק-ד-ב  ִּתְבְדקּו

  ים  י  מ  ר-ב-ס  ְסִּביִריםמַ 

  ות  ו    פ-ק-ע  עֹוְקפֹות

        ר-כ-מ  ָמַכר

  ו    תת  ל-ל-פ  ִּתְתַּפְּללּו

  השלימו את הטבלה.  . ב

  צורת היסוד  
  (עבר נסתר)

  בניין  גוף  זמן  שורש

  קל  יחיד  הווה  י.ר.ד  ָיַרד  גשמים עזים יורדים בגליל

            ֶאְתַחֵּפׂש בפורים למלך

רעידת אדמה ֻהְרְּגָׁשה בעמק 
  בית שאן

          

            החפצים ִנְגְנבּו

            ִהְגִׁשים את חלומודני 

            ִהְתַעַּכְבנּו בחצר
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  משמעויות הבניינים

  דוגמה  הסבר  משמעות  הבניין

  פעיל  פעל (קל)

  סביל

  מצב

  מישהו עושה פעולה

  מישהו מקבל פעולה

  / שולחת / תורם סגר

  רגּוסָ 

  ףיֵ עָ 

  קל)(סביל של פעל   נפעל

  סביל של הפעיל

  פיל

  מישהו מקבל פעולה

  

  מישהו עושה פעולה

  נזרק (זרק)

  נדבק (הדביק)

  נכנסתי, נזכרתי

  גרימת פעולה  הפעיל

  שינוי מצב

  , הכתיבהזעיק  גרם למישהו לפעול

  הלבין, השמין, הסמיק

  ד (הפריד)ַר פְ הֻ     סביל של הפעיל  הופעל

  , ִׁשֵּלםׁשּדֵ שלם, ִח     גרימת פעולה  פיעל

  ׁשּדַ ם, חֻ ּלַ ׁשֻ     סביל של פיעל  פועל

  סביל של פיעל  התפעל

  הדדיות

  

  העמדת פנים

  

  פעולה חוזרת

  

  

  שינוי והתהוות

  

ידי -הפעולה נעשית על

  שני אנשים לפחות. 

  לא באמת

  

מקבל  עושה הפעולה

  אותה על עצמו. 

  

  משהו קורה מעצמו, 

  מאליו. 

  , התגלההתחדש (חדש)

  מתווכח, התנגש, מתכתב, 

  

  הזָ חַ ְת ה, ִה לָ חַ ְת ִה 

  

  , התאפרה, התגלח

  מתרחץ, התלבשתי

  

  הצטנן, השתפר, הזדקן

  

  

  הערות: 

  צורת הבינוני (הווה) מציינת גם שם תואר: מזנח, משבש, חשוב, מתקדם.  . 1

  וני (הווה) מציינת גם מקצוע או עיסוק: מדריך, סופר, מאיר. צורת הבינ  .2
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   תרגול

  . סבילאו בצורת  פעילמיינו את הפעלים המודגשים בטבלה לפי פעלים בצורת   א.

  שלושה תרגילים.  פתרדן   .1

  דן. דיי-לענפתרו שלושה תרגילים   .2

  כיסא לחברתה. שמרהרינה   .3

  .שמורהזה כיסא ה  .4

  פוחים במטע.תקוטפים   .5

  במטע. נקטפיםתפוחים   .6

  את נופי העיר. צילםהתייר   .7

  התייר. דיי-לע צולמונופי העיר   .8

  את המדרכות ברחובות העיר. שיפצההעירייה   .9

  העירייה. דיי-לע שופצומדרכות ברחובות העיר   .10

  בשמן עמוק. מטגניםסופגניות   .11

  בשמן עמוק.מטוגנות סופגניות   .12

  את התור לרופא. הקדים החולה  .13

  החולה. דיי-לע הוקדםהתור לרופא   .14

  אותי לכל המסיבות הכיתתיות. מזמינים  .15

  לכל המסיבות הכיתתיות. מוזמןאני   .16

  

  לפניכם קטע קצר. כתבו אותו מחדש בצורה סבילה.  ב.

  קטע א'

כל החברים החליטו להחרים את הפעולה כי נדב המדריך הרחיק את עופר מהשבט 

  פי שלא בדק מדוע אמר עופר דברים קשים לענת. -על-אףלשבועיים. 

  

  לפניכם קטע קצר. כתבו אותו מחדש בצורה פעילה.  ג.

ידי שירותי הביטחון והועבר ליעדם כל הציוד שהיה בחבילות -החבילות נבדקו על

  ידי הפליטים.-ידי אנשי מקצוע כדי שינוצל על-שופץ ותוקן על
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  .את המשפטיםקראו   .ד
העתיקו את הפעלים לטבלה, וציינו בה את שורשו של הפועל, את בניינו   

    ואת משמעות הבניין שלו. 
  

  העיתון ָחַׂשף את שם הזוכה בפרס נובל לפיזיקה.    .1

  ל בקרוב.ּפַ כְ מספר מקומות החנייה בשכונה יֻ   .2

  ים בולים.ִר כְ בסניף הדואר מוֹ   .3

  .הרופא דיי-לל במסירות עּפַ החולה טֻ   .4

  ה הסיבה להתקרחות גברים בגיל צעיר.ָאצְ ְמ נִ   .5

  צץ בשל חובות כבדים.תקציב המוסד קֻ   .6

  אותי. צּוְק יתושים טורדניים עָ   .7

  לעוברים ושבים. קּולְ עלוני הסברה בנושא חיסכון במים חֻ   .8

  ים את הבשר באמצעות מלח.יִר ִׁש כְ מַ   .9

  .5% -אמש ב רּוְק ּיַ ְת מחירי הדלק ִה   .10

  ְפַּגְׁשִתי עם חבר.נִ   .11

  אבא שלי ִהְתָקֵרַח בגיל צעיר מאוד.   .12

  אני ִמְתַקֵלַח בבוקר ובערב.   .13

  העלים נֹוְׁשִרים בסתיו.   .14

  הפרחים ִיְפְרחּו באביב.   .15

  משפטים סבילים.ככתבו אותם  .לפניכם משפטים פעילים  .ה

  השמיעו ברדיו את השיר החדש של "משינה".  .1

  ה מתח ביקורת על התנהלות רשויות המס.מבקר המדינ  .2

  צבעו את הקירות בצבעים עזים.  .3

  שומר בית הספר סרק את השטח בבוקר.  .4

  אופים חלות במאפייה בימי חמישי.  .5

  הנמיכו את תקרת החדר.  .6

  תגובת הקוראים התקבלה במערכת העיתון.  .7

  צוות המומחים קבע תקנון התנהגות בשעת שריפה.  .8

  ציפו את בתי התושבים.המים ה  .9

  מנהל המפעל פיטר חמישה עובדים יום.  .10
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  צירוף סמיכות, צירוף שם ותוארו

  הבחנה בין צירוף סמיכות לבין צירוף שם ותוארו

  צירוף של שתי מילים, הראשונה שם עצם והשנייה שם תואר.  :צירוף שם ותוארו

  שם התואר מתאים לשם העצם במין ובמספר.

  אבן יקרה (יחידה)      יד)אזור מפותח (יח

  דרכים ארוכות (רבות)      מים צלולים (רבים)

  כדי ליידע צירוף שם ותוארו, יש להוסיף ה"א היידוע בשני השמות:

  חדשהפרק ה –פרק חדש 

  שקטההמהפכה ה –מהפכה שקטה 

  מרתקיםהסרטים ה –סרטים מרתקים 

  חדותהפניות ה –פניות חדות 

  .העיה"א הידאת אין צורך להוסיף לו שם עצם פרטי הוא שם מיודע, ולכן 

  בדרןהיוסי 

  עתיקההמצרים 

הוא צירוף של שתי מילים, שתיהן שמות עצם, ובדרך רכלל אפשר צירוף סמיכות 

לפרק אותן באמצעות המילה "ֶׁשל". המילה הראשונה נקראת נסמך, והשנייה 

  נקראת סומך.

  שולחן תלמיד = שולחן של תלמיד. 

  סמיכות לבין שם עצם ותוארו? כיצד נבחין בין צירוף

  צירוף סמיכות  ותוארו שם עצם  
  מיידעים את השם ואת שם התואר  יידוע

  אפורה ןענה
  תמוצלחה הצגהה

  מיידעים רק את הסומך
  חוףהַ מישור 

  רחובהַ  תחתול
  מרבים את השם ואת שם התואר  ריבוי

  יםהמצטיינ ים, הילדיםמצטיינ יםילד
  ותהקש ות, הבחינותקש ותבחינ

  רבים רק את הנסמךמ
  השכונה י, ילדשכונה יילד

  הבגרות ות, בחינבגרות ותבחינ

  תרגיל

  שלפניכם.את הצירופים  טבלהמיינו בכמו זו שכאן. טבלה במחברת רטטו ס  א. 

  צירוף שם ותוארו  צירוף סמיכות
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כותרת ראשית, עיתון יומי, מאמר מערכת, כתיבה עיתונאית, משבר עולמי,   

ים, הרי יהודה, כלבי שמירה, פינות האכילה, סלעים חדים, שפני תושבי מצר

סלע, חולות נודדים, בשורות משמחות, תלבושת אחידה, מערכת שעות, סעודת 

שבת, גן מטופח, צלילים נעימים, תעריפי החשמל, לבוש הולם, קרקעות 

  המדינה, צבע מאכל, מבנה גוף, יסודות מוצקים

ואם הוא  מיודעמיודעמיודעמיודע- - - - לאלאלאלאאו  מיודעמיודעמיודעמיודעתבו אם הוא לצד כל צירוף שהעתקתם, כ  ב.

  .רביםרביםרביםרביםאו  יחידיחידיחידיחידבצורת 

  שלפניכם.רטטו טבלה במחברת ומיינו בה את הצירופים ס  ג.

חומה סינית / שבטים פראיים / מלכי סין / פועלים חרוצים / רכוש העם /   

רחובות העיר / איכרים חרוצים / מקומות רחוקים / מגדל שמירה / הימים 

דמת / מלכים נבונים / שדות אורז / העם הסיני / חומה ההם / מדינה מתק

  ארוכה / מקומות שוממים / בניית החומה / שבטי הצפון

  דוגמה

  צירוף שם ותוארו  צירוף סמיכות

  הרים מושלגים  כיכר העיר

  

  וכתבו את כל צירופי הסמיכות המופיעים בו.  ,קראו אותו .לפניכם קטע קצר  ד.

  בית המקדש

  ynetאנציקלופדיה 

Temple  

 - , האתר המרכזי לעבודת ה' בישראל, בנייתו נזכרת בתורה כמצווה, עלבית המקדש

). נקרא במקורות גם 'ה, ח"פי הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ

פי מסורת ישראל, הוקם בית המקדש בהר הבית -"בית ה'", "מקדש ה'" ועוד. על

  בירושלים פעמיים.

הראשון התקיימה עבודת ה' במשכן ובמזבח. אלה הוקמו עד בניית בית המקדש 

כך בִגְלגל, בשילה, בנוב ובגבעון. דוד המלך העלה את ארון -תחילה במדבר, ואחר

הברית לירושלים (שמואל ב, ו), וגם קבע את המקום המיועד למקדש בגורן ארונה 

  רת. כה), מקום עקידת יצחק וחלום יעקב, לפי המסו-שבהר המוריה (שם כד, יח
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  קסטים סוגים של ט

  .סיפוריוטקסט  מידעיעד כה הכרנו טקסט 

  לפניכם מס' סוגים של טקסטים שימושיים שיוצגו בהמשך. 

  תעודות: ת"ז, דרכון ורישיון נהיגה .1          

  טקסט מפעיל: עלון מידע .2           

  הוראות. 3           

  טבלה. 4           

  דיאגרמת עוגה. 5           

  רמת עמודות.גרף + דיאג. 6           

  רציף.-טקסט בלתי .7           

בטקסטים מהסוגים הנ"ל משולבים מלל ואמצעי גרפי כמו: מפה, טבלה, תרשים, 

  גרף עמודות, דיאגרמה, מפה, איור ועוד.

ניתוח האמצעים הגרפיים מאפשר להבין במהירות תמונת מצב בלי לקרוא את 

  המלל. עם זאת חייבים להמליל כל אמצעי גרפי. 

  

  תעודות :1סוג 

  לפניכם שלוש תעודות: תעודת זהות / דרכון / רישיון נהיגה.

  הבה נראה במה הן דומות ובמה הן שונות. 

  תוכלו לענות על השאלות בטבלה. 

  אילו פרטים יש למלא בכל אחת מהתעודות?  . 1

  באיזה גיל אפשר להנפיק כל אחת מהתעודות?   .2

  עים תציגו כל אחת מהתעודות. לפניכם מספר אירועים. כתבו באילו אירו  .3

  קניית משקאות חריפים.  א.

  ידי שוטר תנועה. -בדיקת רישיונות על  ב.

  מעבר גבול.  ג.

  פאב באירופה.  ד.

  כניסה לבסיסים צבאיים.  ה.

  עת כניסה למבחני תאוריה.  ו.

  נחיתה בשדה התעופה לוד.  ז.
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  מהן הסכנות באובדן כל אחת מהתעודות?   .4

  ת כל אחת מהתעודות? באיזה משרד מונפק  .5

  בגין אילו פעולות מוטל עונש מאסר, לדעתכם?  .6

  החלפת תמונה שאינה תואמת את שם בעל התעודה.  א.

  מחיקת פרטים או הוספת פרטים.  ב.

  העברת תעודת זהות לאדם אחר לצורך שימוש.   ג.

  שימוש בתעודת זהות של אדם אחר.  ד.

  יעה).השמדת תעודת זהות בכל דרך שהיא (שֵרפה, קר  .ה

  .      האם, לדעתכם, יש משמעות לגיל בו אפשר להפיק כל אחת מהתעודות?7

  אם כן, מה המשמעות?   

  

   

  תמונה
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  עלון מידע -: טקסט מפעיל2סוג 

  לסוג זה שייכים עלונים כמו מסלול טיול, מידע על תרופה שאנחנו נוטלים וכדומה.

  התרבותי. הבעיה בטקסט מפעיל איננה הבנת הנקרא, אלא העניין

קריאת הוראות ושמירה על כללים ועל חוקים הן בעיה כלכלית ולאו דווקא של 

  הצעירים שאינם מבינים את הנקרא.

אלה ביטויים המחליפים את ההקפדה על זמנים ועל  –"נסתדר", "יהיה בסדר" 

  דרכי פעולה.

למשל, לא פעם מגיעים מטיילים לאתר מסוים, האתר סגור, ועל הכניסה שלט 

), בכל 17:05. כאשר השעה חמש וחמש דקות (17.00 – 8.00רור: שעות הביקור הן ב

זאת יהיה מי שיצעק: "יש כאן מישהו?" תמיד ינסו לפתוח את השער, שכן אולי הוא 

סגור "בטעות", אולי יגיע מישהו שיכניס אותם, שכן הם בטח "מכירים" אותו 

  ממקום כלשהו...

  

  ים בקריאת טקסט שימושי/מפעיל:טוב נעשה אם נקפיד על כמה כלל

  השעות, הימים והמספרים המופיעים בטקסט. כלהדגישו בצבע את   א. 

הדגישו בצבע אחד את הביטויים שנכתבים לפני המספרים, כמו: אין, עד,   ב.

  לפחות, יותר, יש (ביטויים אלה מצביעים על הדקויות החשובות).

  לשאלה.קראו יותר מפעם אחת את השורות המתייחסות   ג.

   

, ולצד חלקן נכתבו בטקסט שלפניכם סומנו קווים מתחת להערות חשובות שימו

  זהו אותם וסמנו במפה.  מספרים.
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  טיול בנחל חזור

 - : כאורך מסלול ההליכה: רגיל. דרגת קושי: רגלי (כמעט טבעתי). אופי המסלול

נווה  –, כביש בניאס : מחניון סיירת אגוזגישה. שעות 2-3: משך הסיור. ק"מ 2.5

  ).5-6ליד סימני ק"מ  899אטי"ב (כביש מס' 

  .להחלקה: לאחר הגשם האבנים בנחל נרטבות, והן עלולות לגרום אזהרה

המסומן בצבע נרד היישר אל ערוץ הנחל, בשביל  )1אגוז (מנבי חזורי ומחניון סיירת 

הנחל זורם  . נחצה את הגשרון העתיק מיד במפגש עם הערוץ. לאחר הגשמיםכחול

הם  )2החרבים (כמעט לכל אורכו, אך בסוף הקיץ הוא נותר יבש. שני המבנים 

שרידים של טחנות קמח, שניצלו בעבר את כוח מי הנחל. מיד לאחר מבנים אלה נגיע 

לקטע מצוקי שממנו נצפה בקניון העמוק והיפה, שמדרונותיו מכוסים בחורש סבוך 

  אה.ונהדר. השביל מתפתח בין עצי חורש נ

, בתוך כדי דילוגים מאבן לאבן )3האפיק (מנקודת התצפית נרד בנחת אל תוך 

וחציית האפיק מגדה לגדה. הערוץ פונה שמאלה ולפתע חושף בפנינו את מבצר 

נמרוד (קלעת נמרוד) במלוא הדרו, מראה מרהיב עין. עוד מעט קט ואנו ַמגיעים 

לה חזרה לכביש, לא הרחק : השביל "הכחול" פונה שמאלה ועו)4שבילים (למסעף 

, "נשפך" לנחל המסומן בצבע שחורממבצר נמרוד. השביל הממשיך במורד הנחל, 

  גובתה וממשיך לבניאס.

, שהוא אמנם קצר אך מטפס בתלילות אל הכביש, שביל "הכחול"אנו ממשיכים ב

. חבורת המטיילים יכולה להמתין )5נמרוד (סמוך לקופת האתר לגן הלאומי מבצר 

, כדי להביא דקות 10-15מהלך תנדב, שיקּפוץ בזריזות אל חניון סיירת אגוז, כאן למ

  את הרכב. 

  הוראות :3סוג 

  משחק לכל המשפחה –משחק הקלפים "טאקי" 

  4-2מספר שחקנים: 

 112(בדרך כלל משחקים בשתי חפיסות קלפים, כלומר ב  56מספר הקלפים: 

  מהלך המשחק: קלפים).

  כל משתתף.מחלקים שמוָנה קלפים ל  .1

  שמים באמצע קלף כלשהו מהחפיסה.  .2

  כל שחקן שם בתורו קלף התואם בצבע או בצורה את הקלף שהניחו לפניו.  .3
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כאשר לשחקן נותר קלף אחרון, הוא מכריז "קלף אחרון בידי", אם הוא אינו   .4

  הוא נקנס בארבעה קלפים. –מכריז 

  ח קלף אחד מהחפיסה.כאשר לשחקן לא נותר קלף מתאים להניח, הוא לוק  .5

  המנצח במשחק: השחקן הראשון שנותר ללא קלפים בידו.

  סמנו את כל הפעלים המופיעים בהוראות המשחק.  א.

  מה משותף לכל הפעלים?  ב.
  ציווי רבים.צורת נסחו את הפעלים שסימנתם ב  ג.
  

  הוראות להפעלת מכשיר

  בביתכם חוברת הפעלה של מכשירים שונים. מצאו  א.

הוראות ההפעלה של המכשיר שמצאתם. אם ההוראות מאוד  את כתבו  ב.
  בחמישה שלבים ראשונים. הסתפקומפורטות, 

  באיזה גוף ובאיזה זמן כתובות ההוראות?  ג.
  

  "שוויון זכויות"

  ספר בישול. פתחולאתר מתכונים, או  היכנסו  א.

  מתכון שאתם אוהבים. בחרו  ב.
  בעיון את המתכון. קראו  ג.
  ובאיזה גוף מופיעים הפעלים במתכון. באיזה זמן בדקו  ד.
את המתכון לנמען אחר על ידי שינוי הגוף של  כתבו מחדש (שכתבו)  ה.

  הפעלים במתכוון.
  

  : טבלה4סוג 

טבלה היא לרכז מידע באופן ברור היא תמליל של אוסף נתונים. מטרת ה טבלה

  ותמציתי.

יעה כותרת המציגה הנתונים ערוכים בטורים ושורות. בראש הטורים והשורות מופ

  את הנושא שהטורים והשורות מייצגים.

פיהם -כאשר רוצים לערוך השוואה, קובעים מספר תבחינים (קריטריונים), ועל

  עורכים את ההשוואה.

באמצעות הנתונים המרוכזים בטבלה, אפשר להסיק מסקנות, להפיק לקחים 

  ולהציע הצעות.
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  להלן דוגמה לטבלה בנושא אחד.

  אוכלוסייה (בנפש)גודל   המדינה

  1,330,141,295  סין

  1,173,108,018  הודו

  310,232,863  ארה"ב

  22,198,110  סוריה

  .גודל האוכלוסייהו מדינהבכותרת מופיעים ביטויים מכלילים: 

  בטורים מופיעים שמות מדינות ונתונים על גודל האוכלוסייה.

  ינות הללו.  היא לערוך השוואה בין גודל האוכלוסיות במד מטרת הטבלה

הנתונים מרוכזים לפי סדר יורד, כלומר תחילה מוצגות מדינות בעלות האוכלוסייה 

  הגדולה יותר ובהמשך המדינות בעלות אוכלוסייה קטנה יותר.

  מה אפשר ללמוד מן הטבלה?

  א. מהו גודל האוכלוסייה במדינות שונות.

  ב. מהו ההפרש בגודל האוכלוסייה בין המדינות השונות.

  מלל - המללת טבלה –ם הנתונים בטבלה סיכו

  כמו בכל סיכום, גם בהמללת טבלה יש שלושה חלקים: פתיחה, גוף וסיום.

  בטבלה מוצגים נתונים על גודל אוכלוסייה במדינות שונות.: פתיחה

  .נפש 22,198,110נפש, ואילו בסוריה יש  1,330,141,295בסין יש : גוף

כי המדינה המאוכלסת ביותר היא סין,  מתוך נתוני הטבלה אפשר ללמוד: סיום

  . ואילו המדינה בעלת האוכלוסייה הקטנה ביותר היא סוריה

  טבלה שיש בה יותר נושאים, נועדה להשוואה בין פריטים בכמה נושאים (תבחינים). 

  חייב להיות קשר בין הנושאים המוצגים בטבלה.

  אחרי הנחה  לפני הנחה  פריטים/מחירים

  ₪ 140  ₪ 255  נעלי ילדים

  ₪  180  ₪ 300  מעיל ילדים

  המללת טבלת השוואה

  : הטבלה שלפנינו עוסקת במחירי בגדי ילדים לפני הנחה ואחרי הנחה.פתיחה

 140ואילו המחיר לאחר הנחה הוא ₪,  255: מחיר נעלי ילדים לפני הנחה הוא גוף

.₪  

  ₪. 180מחיר לאחר הנחה הואילו ₪,  300כן מחיר מעיל ילדים הוא -כמו
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: מתוך הנתונים עולה כי מחירי נעלי ילדים ומעילי ילדים זולים סיום/מסקנה

  משמעותית לאחר הנחה.

  טבלת השוואה

  השוואה בין חלב כבשים, עזים ופרות

  (מתוך: ויקיפדיה)

  התבוננו בטבלה שלפניכם, וענו על השאלות שאחריה. 

  (באחוזים) טבלת ערכים תזונתיים

  פרות  עזים  כבשים  

  12.1  11.2  18.3  םסך המוצקי

  73  77  102  קלוריות

  3.5  3.9  6.7  שומן (גרם)

  3.4  2.9  5.6  חלבון (גרם)

  4  4.1  4.8  לקטוז (גרם)

  

  מהי מטרת הטבלה? בתשובתכם התייחסו לכותרת ולכותרת המשנה.  א.

    באיזה סוג חלב יש אחוז הקלוריות הגדול ביותר?   ב.

  ביותר? באיזה סוג חלב נמצא אחוז השומן הנמוך  ג.

  מי, לדעתכם, נעזר במידע המצוי בטבלה?   ד.

  
  היצג גרפי/דיאגרמה : 5סוג 

  

הוא אמצעי למסירת מידע אובייקטיבי (ללא עמדת הכותב) בטקסט לא  היצג גרפי

  רצוף. 

מטרת ההיצג הגרפי היא להביע את המידע המשמעותי באופן תכליתי, במקום 

. הדברים החשובים מאורגנים בהיצג למסור פרטים רבים, ובכך להעמיס על הקורא

  הגרפי באופן ברור, מידי ותמציתי.

בהיצג הגרפי מבוסס ומומחש המידע שבטקסט, ולעתים נוסף בו מידע שאינו מצוי 

  בטקסט.

ההיצג הגרפי יכול להיות מוצג בכמה דרכים: גרף, דיאגרמת עמודות, דיאגרמת 

  יקטורה, תמונה ועוד.עוגה, טבלה, תרשים, סרטוט, מפה, איור, טופס, קר
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  כיצד קוראים היצג גרפי?

  קוראים את הכותרת המציגה את נושא ההיצג.   א.

קוראים את הנתון הגבוה ביותר ואת הנתון הנמוך ביותר כדי לערוך השוואה   ב.

  ולהסיק מסקנות.

  מפיקים מידע המצוי בתרשים/בסרטוט (רגשות, המחשה, התרשמות).  ג.

מקרא) כדי לקבל מידע על מיקום של אתר, על קוראים את סימני המפה (  ד.

  אקלים, על כלכלה ועוד.

  

  את המסקנות העולות מההיצג הגרפי יש להמליל ולסכם בפסקה.     

  הפסקה תכלול את עיקרי הנתונים ואת ההשוואה ביניהם.

  חייב להכיל פתיח גוף וסיום.  –כמו כל סיכום  –הסיכום 

  

  ניתוח דיאגרמת עוגה

47%

14.80%

22.80%

4.20%

6.20% 5%

  

  

  .1990 -בדיאגרמה שכאן מוצגים נתונים על מועסקים בישראל לפי ענפי כלכלה ב

  באיור מיוצגים כלל המועסקים בישראל בענפי הכלכלה השונים.  . 1

  באיזה מגזר כלכלי מועסקים רוב העובדים בישראל?  א.

רים באיזה מגזר כלכלי מועסקים מעט מאוד עובדים יחסית למגז  ב.

  אחרים?

פיננסים, שירותים 
, שירותים עיסקיים

  ציבוריים וקהילתיים,
שירותים אישיים 

 ואחרים

 בינוי
תחבורה, 

אחסנה 
 ותקשורת

 חקלאות

תעשיה, 
חשמל 

 ומים
מסחר, שירותי 
 אוכל והארחה
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כפי שראיתם בעבודתכם, אחוז גדול מתושבי ישראל מתפרנסים מענף   .2

השירותים. האם חשוב, לדעתכם, שישראל תנסה לשנות את מבנה כלכלתה 

  ותפתח מגזרים כלכליים אחרים? נמקו את תשובתכם.

  

  הנה  דוגמה להמללת הדיאגרמה. העתיקו את הסיכום, והשלימו אותו.

  

  .1990-ובאים נתונים על המעוסקים בישראל לפי ענפי כלכלה ב: בדיאגרמה מפתיח

  מהמועסקים עובדים ב... לעומת זאת...  47% -:     הנתונים מראים שגוף

:  מן הנתונים אפשר להסיק שהענף שמועסקים בו יותר אנשים הוא ענף ה..., סיום

  ואילו....

  

  

  ים המוצגים בה. כעת התבוננו בדיאגרמה שלפניכם, וכתבו סיכום מן הנתונ

  

  

  

נייר, 25%

אבק, אפר, פסולת מזון, 30%

מינרלים, 10%

מתכות , 8%

חומרים 

פלסטיים, 7%

טקסטיל, 10%

זכוכית , 10%

  

  התפלגות הפסולת הביתית (באחוזים)
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  ניתוח גרף: 6סוג 

  

  גידול האוכלוסייה בכרמיאל – הנושא

  .1991-1978בגרף שכאן אפשר לראות את גידול האוכלוסייה בכרמיאל בין השנים 

  

  1991-1978גידול האוכלוסייה בכרמיאל בין השנים 
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  בין אילו שנים גדלה אוכלוסייתה של כרמיאל בקצב איטי?   .1

  באילו שנים גדלה אוכלוסייתה של כרמיאל בקצב המהיר ביותר?   .2

.  תבו סיכום לממצאים העולים מן הגרף. היעזרו בתשובתכם לשתי השאלות 3

  הקודמות ובמבנה שכאן.

  ם...: בגרף מובאים נתונים על גידול האוכלוסייה בכרמיאל בשניפתיח

  :    בשנת...גוף

:  אפשר לראות כי לאורך השנים הללו חלה עלייה בכמות האוכלוסייה סיום

    בכרמיאל, וכי בשנים האחרונות הייתה העלייה חדה במיוחד.
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  רציף-טקסט בלתי :7 סוג

  פי)גרהיצג (שילוב של מלל +  
  תוחלת החיים

כעשר שנים, של אדם שנולד בישראל עלתה מאז קום המדינה ב תוחלת החיים

ובתחום זה ישראל ניצבת כיום בין המדינות המפותחות ביותר בעולם. העלייה 

בתוחלת החיים נכונה גם לאוכלוסייה היהודית וגם לאוכלוסייה הערבית, אם כי 

תוחלת החיים של האוכלוסייה הערבית עדיין נמוכה מזו של האוכלוסייה היהודית. 

דינות מפותחות אחרות, גבוהה מזו של תוחלת החיים של הנשים בישראל, כמו במ

שנים, ואילו במדינות מפותחות  4-3הגברים. אך בישראל ההפרש בין המינים הוא 

  שנים.  8-7אחרות ההפרש הוא 

ומעליית רמת  תברואהשיפור שירותי הבריאות וההעלייה בתוחלת החיים נובעת מ

בכל הגילים ובכל  –החיים. מאז קום המדינה ועד היום, שיעורי התמותה בישראל 

: מותת התינוקותירידה בתכן יש - ירדו ירידה ניכרת. כמו –קבוצות האוכלוסייה 

יותר ויותר תינוקות נשארים בחיים בזכות התפתחות השירותים למניעת מחלות, 

המעקב השוטף אחר נשים בתקופת ההריון, האבחון המוקדם של בעיות אצל 

  עוברים והטיפול המתקדם בפגים.

  1998-1970יים של קבוצות אוכלוסייה בישראל, תוחלת הח

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

1970 1980 1990 1998

נשים יהודיות

נשים לא יהודיות

גברים יהודים

גברים לא יהודים

  

ציינו באיזו אוכלוסייה חלו השינויים המשמעותיים ביותר בתוחלת החיים בין   . 1
  . היעזרו בהיצג הגרפי. 1998 – 1970השנים 

  ציינו באיזו אוכלוסייה חלו השינויים המשמעותיים פחות.   2
אין מידע על הסיבות לעלייה בתוחלת החיים, אלא אפשר לראות בו את .      בגרף 3

  העלייה בלבד. 
  הסיבות לעלייה בתוחלת החיים נמצאות בטקסט. ציינו אותן.         
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  : משימותפקת מידע מתוך היצג גרפיה             
  עיינו בגרף העמודות שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו.   .1

  אוקטן, בשקלים לליטר 95מחיר בנזין  בישראלשיא במחיר הדלק 

  

  

  

  

  

  

  באיזו שנה היה מחיר הדלק הנמוך ביותר?  א.

  האם השינוי במחיר הדלק קבוע?  ב.

  .1כתבו משפט מכליל מהכותרת ומעמודה מספר   ג.

  

  עיינו בגרף העמודות, וענו על השאלות שאחריו.  .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ספרים אלקטרוניים?מהו האמצעי הנפוץ בארה"ב לקריאת   א.

  האם יש הבדל משמעותי בשימוש באמצעים האחרים?  ב.

  . כיצד קוראים ספרים אלקטרוניים ג.      סכמו את גרף העמודות כפסקה         

  בארה"ב?        
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  .שאחריו וענו על השאלות ,קראו את הקטע שלפניכם

  תורת המספרים

  "אדמה משוגעת"

, בחמש אחר הצהריים רעדה האדמה 2010ואר לפני שנה בדיוק, בשנים עשר בינ

בסולם ריכטר, אבל התשתיות הרעועות  7בהאיטי. הייתה זו רעידת אדמה בדרגה 

אלף בני אדם  122 - באי הקריבי גרמו לכך שתוצאותיה היו קטלניות במיוחד. יותר מ

ה אלף איש נותרו ללא קורת גג. רעידת האדמ 300 -אלף נפצעו, וכמיליון ו 300נהרגו, 

בעיר טאנגשאן שבסין,  1976 -הקטלנית ביותר בעת המודרנית התרחשה ב

 655 -פי הפרסומים הרשמיים בסין) ל-אלף בני אדם (על 255שבעקבותיה נהרגו בין 

 2004 -פי פרסומים אחרים); במקום השני רעידת האדמה שהתרחשה ב-אלף (על

יה רעידת האדמה אלף איש; אחר 228 -באי סומטרה שבאינדונזיה, שבה נהרגו כ

 200במחוז נאנסו בסין, ּובה נהרגו  1920 -בהאיטי; רעידת האדמה שהתרחשה ב

במחוז קאנטו ביפאן  1923 -אלף איש. ובמקום החמישי רעידת האדמה שהתרחשה ב

  אלף בני אדם. 143 -בה נהרגו כ –שבו שוכנת גם טוקיו  –

  רעידות האדמה הקטלניות בעת המודרנית
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  מה משמעות כותרת המשנה "אדמה משוגעת"?  א. 
  מדוע תוצאות רעידת האדמה בהאיטי היו כה קטלניות?  ב.
ציינו את שמות המדינות שבהן התרחשו רעידות אדמה קטלניות לפי סדר   ג.

  הא"ב שלהן.
  כתבו מסקנה מהעמודה הראשונה ומהעמודה האחרונה המוצגות בגרף.  ד.
-מסקנה לגבי היחס בין עוצמת רעידת האדמה לבין מספר ההרוגים עלמהי ה  ה.

  פי הגרף?

143 200 
228 

255-655 
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מפסקה 

  למאמר
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  כיצד הופכים פסקה למאמר?

. עלינו להרחיב כל נימוק בתומכים משלו, מאמרהנה אנחנו חוזרים לפיתוח פסקה ל

  ולמעשה, כל נימוק ותומכיו יהיו פסקה עצמאית. 

ה לשמש לכם דרך לארגון הכתיבה. כלומר אתם שימו הפסקה ההתחלתית יכול

יכולים לכתוב פסקה שיש בה כמה נימוקים, ולהפוך אותה למאמר. יש המעדיפים 

  לבנות תרשים של הרעיונות ולפתח אותם מיד למאמר, ללא "תיווך" של פסקה.

  

  כדי להפוך פסקה למאמר יש לבצע כמה פעולות.

עים בתימוכין. כל רעיון מרכזי יש לפתח את הרעיונות המרכזיים המופי  .1

פי מודל). הפסקות יכולות להיות -מתפתח לפסקה עצמאית מורחבת (על

  ). 79פי עמוד -מהסוגים השונים שלמדנו בשיעורים האחרונים (על

  במקום דוגמה אחת, רצוי לתת כמה דוגמות.  .2

ידי הוספת משפטים לתיאור התופעה או -אפשר להרחיב את הפתיח על  .3

  (לא חובה). המציאות

  ידי הוספת משפטים (לא חובה).-גם הסיום אפשר להרחיב על  .4

יש להרבות את השימוש במילות קישור. למילות הקישור משמעות רבה   .5

  בכתיבה, כי הן משמשות חוליות חיבור בין החלקים.

  

  הבה נתחיל...

  הנה פסקה שלמה, המכילה כמה נימוקים. 

ם. הכלב הוא אחד מבעלי החיים החי רבות הן החיות המשמשות עזר לאד

לו עזר. הכלב שומר על בני אדם מפני גנבים,  יםבקרבת האדם ומשמש

כן, עוזר הכלב לעיוור למצוא את דרכו. גם - הבאים לגזול את רכושם. כמו

בשירות המשטרה והצבא יש לכלבים תפקידים רבים, כמו: איתור סמים, 

, ויש לב למטרת שעשועשמירה, גישוש ועוד. יש אנשים המחזיקים כ

מתיידדים עם הכלב והוא מעין חבר להם. ידועים סיפורים רבים על ה

כלבים, שהצילו את בעליהם באמצעות סימנים מתוחכמים. ראינו אפוא, כי 

הכלב משרת את האדם בדרכים שונות, ועל כן חשוב שבעליו יטפל בו 

  במסירות ובנאמנות.

  

הפסקה 
 בשלמותה
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  .את הפסקה לתבנית מבנית "נפרקכעת "

  

  רבות הן החיות המשמשות עזר לאדם

  

  

  

  

  תפקידי הכלב

  

  

  

  

  

ידועים סיפורים רבים על כלבים, שהצילו את בעליהם, כשהזעיקו עזרה 

  באמצעות סימנים מתוחכמים. 

  

ראינו אפוא כי הכלב משרת את האדם בדרכים שונות. חשוב שהאדם ישיב לו 

  ות.כגמולו ויטפל בו במסירות ובנאמנ

  

  

. לאחר שמיפינו את הפסקה, יהיה למאמרכדי להפכה פסקה כעת ְנָעֶּבה את ה

ה ּבֶ עֻ לפסקת פתיחה ְמ יהיה שהוא קצר, לנו קל ְלָעּבֹות אותה. משפט הפתיח,

יהיה רעיון מרכזי של פסקה, ונעבה אותה יותר. כל אחד מהתימוכין 

ישור מתאימות לות קיצרף מנבין פסקה לפסקה בהסברים, בדוגמות וכדומה. 

  ר" את הפסקות זו לזו ל"אריג" אחד.ּפֹ ְת או ביטויי קישור, שתפקידם "לִ 

 .לו עזר יםבקרבת האדם ומשמש יםהכלב הוא אחד מבעלי החיים החי
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  דוגמה לעיבויהנה 

החיים המקורב -רבות הן החיות המשמשות עזר לאדם, אולם נראה, כי בעל

ביותר לאדם, שיש לו תפקידים רבים במיוחד, הוא הכלב. הכלב קשור הן לילד 

  הקטן והן למתבגר.

ם רבים משתמשים בכלב כאמצעי שמירה. הנביחות מבהילות את הפורץ בבתי

ידועים ומבריחות אותו. הנביחה גם מודיעה לבעל הדירה כי משהו מתקרב. 

צילו את בעליהם, כשהזעיקו עזרה באמצעות סיפורים רבים על כלבים שִה 

  סימנים מתוחכמים. 

ובר אימון ומלווה את , הכלב משמש חיית נחייה לעיוורים. הוא עעל כך נוסף

העיוור בדרכו. לא לחינם נבחר הכלב לתפקיד אחראי זה. העיוור יכול להיות 

סמוך ובטוח, שהכלב ימלא בנאמנות את תפקידו, והוא יחצה את הכביש בלי 

  להיפגע.

יתר על כן, המשטרה משתמשת בכלב לתפקידי זיהוי המשתמשים בסמים. 

יש להם יכולת לזהות גופות או  לכלבים תפקיד חשוב גם במסגרת הצבא.

  ללוות גששים בתפקידים שונים. 

זאת ועוד, אנשים רוכשים לעצמם כלב לצורך שעשועים, חלקם אנשים בודדים 

  והכלב עוזר להם להתמודד עם הבדידות. 

ראינו אפוא, כי לכלב תפקידים רבים בשירות האדם. חשוב שגם האדם ילמד 

  בעת הצורך.את צרכיו של הכלב ויגן עליו 

  

הוספת דוגמות, הרחבת  דיי- לכל פסקה עיותר אפשר לעבות שימו  כמובן, 

כאמור, ככל שתעבו את התוצר שלכם, הוא יהיה מעניין יותר  הסבר ותיאורים.

ומסקרן יותר ואף יגרום למחשבה אצל הקורא. זה חשוב בעיקר כאשר אתם 

  ד שלכם". מעוניינים לשכנע את הקורא במשהו, "להעביר אותו לצ

  

  . 4לשם הדגמה נעבה את פסקה 

זאת ועוד, אנשים רוכשים לעצמם כלב לצורך שעשועים, חלקם אנשים בודדים 

ומרגישים רצויים כשבעל החיים רץ לקראתם כשהם פותחים את הדלת. עם 

ליהם כאילו היו בני בעל החיים הם נוסעים לטייל, יש כאלה שאף מדברים אֲ 

  להתמודד עם הבדידות.  אדם, בעלי החיים עוזרים

פסקת 
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  כעת בחרו אחת מהפסקות, וַעּבּו אותה. 

  

  א תאונות דרכים.שונהנה פסקה שכתב תלמיד ב

  

  תאונות דרכים

לא בעת מלחמה, ולא בידי  ,מדי יום אנו עדים להרג אנשים לא בשדה הקרב

אלא על כבישי ארצנו. אנחנו, במו ידינו, עושים  –מחבלים או טרוריסטים 

אחת הבעיות הקשות המטרידות את הרג ישראלים בידי ישראלים.  זאת.

. מספר הנהרגים על הכבישים גדול אף ישראל כיום היא תאונות הדרכים

מצב ביניהם:  ,ממספר הנהרגים במלחמות ישראל. לתאונות מספר גורמים

 הולך הרגלשל חוסר התייחסות של הנהג וו איכות המכוניות, הכבישים

, לא די בכך שחלק מקפיד לנהוג כהלכה, אם על כך ם. נוסףלתמרורים ולכללי

חלק אחר אינו מקפיד. יש לחפש פתרונות רציניים כדי לשנות את המצב 

המודעות לנושא מגיל מאוד את הקיים. ייתכן שיש צורך להגביר את החינוך ו

ויש לחשוב על  ,צעיר. אין ספק שנעשות פעולות מנע, אולם הן אינן מספיקות

  נוספים.  פתרונות

  (נכתב על ידי תלמיד)

המבנה, כלומר ְנַמֶּפה את מטרתנו היא להרחיבה למאמר. תחילה נראה את 

  הפסקה.

  לפניך הצעת מבנה:

  ________________________________________________    פתיח
    ________________________________________________  

  ________________________________________________    מצב 
  ________________________________________________  הכבישים

  ________________________________________________    איכות 
  ________________________________________________  המכוניות

  ________________________________________________    הנהג
  ________________________________________________  והולך הרגל

  ________________________________________________    סיום 

  
  כעת נסו להרחיב את הפסקה הזו למאמר שלם.

  פתיח

הרעיון 
  המרכזי
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  הנה דוגמה לעיבוי הפסקה ומאמר.

בפסקה  שימו במאמר הזה סומן בכל פסקה הרעיון המרכזי שלה. כל רעיון כזה סומן

  המקורית בשני קווים. 

זכרו! אין מאמר אחד ויחיד שהוא "המאמר הטוב". המאמר שכאן משמש רק 

  דוגמה.

  תאונות דרכים

מדי יום אנו עדים למותם של אנשים לא בשדה הקרב, לא בעת מלחמה ולא בידי 

- מחבלים או טרוריסטים, אלא על כבישי ארצנו. אנחנו, במו ידינו, עושים זאת הרג

אלים בידי ישראלים. מכת תאונות הדרכים הפכה לאחת הבעיות הקשות ישר

  .  לתאונות גורמים אחדיםהמטרידות את ישראל כיום. 

שנבנו  פי-על-אףיש כבישים ישנים שלא חודשו,  :הגורמים הוא מצב הכבישיםאחד 

והנסיעה בהם אינה תקינה.  ,עוד בתקופת השלטון הבריטי. יש בהם מהמורות

ולפעמים אין שוליים כלל, ויש חשש שרכב הסוטה אפילו  ,ים צרים מדילחלקם שולי

  ידרדר. לא בכל הכבישים יש סימון של שולי הכביש, דבר המסכן את הנהג.  –מעט 

. נהגים נוסעים ברכבים שאינם תקינים. הקפדה על תקינות הרכבאין נוסף על כך, 

ם משופשפים פוגמים מצב הבלמים אינו תקין, התאורה אינה מסודרת, וצמיגי

בעצירה בטוחה. המכונית כמו כל מכשיר צריך טיפול ואחזקה שוטפת. יש נהגים 

    שחושבים שאפשר לזלזל בכך והם טועים כמובן. 

. לא תמיד הוא ערני,  הוא הנהג ,מכולם, בו תלוי גורל הזולתואולם הגורם החשוב 

ה יאו כתוצאה משתישינה בגלל חוסר יוצא לדרך כשאינו ער מספיק הוא לעתים 

מופרזת. אבל התחושה ש"לי זה לא יקרה" מלווה את הישראלי הממוצע. לפעמים 

  פשות וחוסר אחריות. יזו ט ,אבל לדעתי ,נהעניין של אמוחושבים שזה 

. הם עוברים את הכביש במקומות הולכי רגל אינם מקפידים על כללי הזהירותגם 

כשמכונית מתקרבת. לעתים הם נושאים  ה ולא חשיםעונכיוון התבאסורים, צועדים 

אוזניות ושומעים מוזיקה ולא שמים לב למה שקורה בכביש. גם הם סומכים שיהיה 

  בסדר. 

נראה אפוא כי נושא התאונות בעייתי הן ברמת הפרט והן ברמת המדינה. הטיפול 

בנושא מחייב התייחסות רצינית ביותר, עד כדי הבאת הנושא לראש סדר 

  כדי לצמצם את הקטל המיותר בדרכים.העדיפויות, 
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  דוגמה נוספת  –מפסקה למאמר 
  חשבמ: אשונה

  חשב יתרונות רביםמל ר"מ:

  כתיבת פסקה. – 'א בלש

  סיום+  נימוקים+  מר"+  חיתפהמבנה: 

  

  רמת פסקה – 1ה מס' מגוד

. וא המצאה של חמישים השנים האחרונות, הפך לחלק מחיינוה, שבשחמה

, המחשב יכול לבצע פעולות רבות ומסובכות ראשית. ביםלמחשב יתרונות ר

, יתר על כן, באמצעותו אפשר להתעדכן בתחומים רבים. נוסף על כךבמהירות רבה. 

ראינו אפוא כי המחשב עם אנשים מכל העולם.  באמצעות המחשב אפשר לתקשר

  .רביםם מיחות לחיינו, ואפשר להיעזר בו בתובר םרות

  

  למאמר.הפיכת הפסקה  – 'בשלב 

  של כל המאמר. מ"ר :פתיחהמבנה: 

  דוגמה+  הסבר+  )ר"מ( נימוק         תי פסקות לפחותש

  דוגמה+  הסבר+ ) ר"מ(נימוק               

  (כל נימוק + פסקה הוא הרעיון המרכזי שלה.)

  ה או סיכום או מסקנה או תוצאה.המלצ :םסיו

  הנושא: המחשב ויתרונותיו

לחלק הפך  ,ותמישים השנים האחרונא המצאה של חהוש ,המחשב

  מחשב יתרונות רבים.. למחיינו

חשב יכול לבצע פעולות רבות ומסובכות במהירות רבה. המ ,ראשית

מחשב שבונה האדם, יכולה לבצע פעולות במהירות רבה יותר ה תנתכ

ישוב מרחקים עצומים בתוך כדי הפיכת ח לשמל ,מזו של מוח האדם

 כן-ך. כמוהנהוגות בחו"ל ולהפ תודימלבארץ מספרים במידות הנהוגות 

יכול להכפיל ולחלק מספרים בתוך דקות, ואילו לאדם נדרשות ב המחש

  שעות לשם כך.  

 :פתיח
  מ"ר

   סקהפ
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באמצעות המחשב אפשר להתעדכן בתחומים רבים בזמן  ,על כך נוסף

חובר למקורות מידע מרכזיים שהמידע העדכני ביותר מ בשחמה. אמת

 .ם הוא מידע בזמן אמתג לבקל ביתי יכול מוזרם אליהם, וכך כל מחשב

בון הבנק או את עומס התנועה חשוריי בודקים את מצב ה, לשמל

בכבישים לפני שהם יוצאים. כך הם אינם זקוקים לעיתון או לחדשות 

  כדי לדעת מה המצב.

באמצעות המחשב אפשר לתקשר עם אנשים מכל העולם. , ןיתר על כ

על פני כדור הארץ להתחבר עם אדם  םדא לכ  האינטרנט יכול תועצמאב

ואפילו לראות את עצמם  , לשמוע את קולםבם להתכתהם יכוליאחר. 

אם יתחברו למצלמה. בדרך זו אפשר ליצור בארץ ומעבר לים חברויות 

ייל בחו"ל, שוחחנו אתו ט יחאשכ, לדוגמה .עם אנשים שלא פגשנו מימינו

  בכל יום, והוריי לא היו מודאגים.

 םיפוא כי המחשב תורם רבות לחיינו, ואפשר להיעזר בו בתחומינו ארא

   .םינוש

  הפיכת פסקה למאמר (דגם טיעון)

  כמו שלמדנו להרחיב את פסקת העמדה למאמר כך נעשה לגבי פסקת טיעון. 

  לפניכם משימה. 

יש הטוענים כי לסלילתו של כביש שש ולהמשך פיתוחו חסרונות רבים. התייחסו 

  ו דעתכם. לטענה והביע

     כביש שש                                  פסקה בנושא

ברחבי הארץ עובר כביש אגרה, כלומר כביש שיש לשלם תמורת הנסיעה בו. 
כביש זה הוא כביש שש. כביש זה נועד לקצר את זמן הנסיעה ממקום למקום, 

ארץ. סלילת ידי כך שהוא עוקף את הפקקים בכבישים המרכזיים במרכז ה-על
שבסלילתו ובהמשך הכביש ופיתוחו גררו ויכוח ציבורי קשה. היו שטענו 

ראשית, הוא יפגע בסביבת . אני תומכת בטענה זו. פיתוחו חסרונות רבים
. אלה זקוקים לאוויר ולתנאי טבע, ולא החיים של בעלי חיים וצמחים רבים

ם המשמשים נוסף על כך, יצומצמו שטחים ירוקילאוויר דחוס ולאספלט. 
כמו: פיקניקים, טיולים רגליים, טיולי אופניים, טיולי  לבילוי בחיק הטבע

ג'יפים ועוד. ראינו אפוא כי למרות התועלת של כביש שש, הוא יביא גם נזק 
  רב, ולכן לא כדאי להמשיך את פיתוחו.

   סקהפ
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  ר"מ

  ר"מ

  של פסקה.  ר"מהופך להיות משפט תומך > כל -(למאמר)  מעבר מפסקה למאמרה

  

רחבי הארץ עובר כביש אגרה, כלומר כביש שיש לשלם תמורת הנסיעה בו. ב   

כביש זה הוא כביש שש. כביש זה נועד לקצר את זמן הנסיעה ממקום למקום, 

ידי כך שהוא עוקף את הפקקים בכבישים המרכזיים במרכז הארץ. סלילת -על

 הכביש ופיתוחו גררו ויכוח ציבורי קשה. היו שטענו שבסלילתו ובהמשך

  פיתוחו חסרונות רבים.

  

. אלה חייבים בסביבת החיים של בעלי חיים וצמחים רביםיפגע ראשית, הוא    

תנאים מיוחדים כדי לשרוד ולפתח דור המשך. היצורים החיים זקוקים 

הזקוקים לנקיקי סלעים  ,כמו הסנאיםכן ישנם בעלי חיים, -לאוויר נקי. כמו

ים לסביבה שלהם, כמו הרקפת הגדלה כדי לקיים את חייהם. גם צמחים זקוק

טוב יותר ליד סלעים. סלילת הכביש תהרוס תנאים אלו, תזהם את האוויר 

  ידי כך תכחיד את הצומח ואת החי באזור.-ועל

  

. יצומצמו שטחים ירוקים המשמשים את כולנו בחיק הטבענוסף על כך,    

ן מוקמים עליהם הפיתוח העירוני משתלט יותר ויותר על אזורים ירוקים, שכ

בניינים, מפעלים וכבישים. השתלטות זו מקדמת את האדם, אבל גם פוגעת 

יומי הקיים בעיר, -בו. האדם חייב מקום שיוכל להתאוורר מהלחץ היום

ומהאוויר הדחוס ברעלים. חייבים לשמור על השטחים הירוקים כדי שאנו, בני 

גליים, טיולי אופניים, האדם, נוכל לצאת אליהם ולערוך פיקניקים, טיולים ר

  טיולי ג'יפים ועוד, לאגור אוויר וכוח להמשך החיים העירוניים.

  

ראינו אפוא כי למרות התועלת של כביש שש, הוא יגרום גם נזק רב, ולכן לא    

  כדאי להמשיך את פיתוחו.
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  הסבר

  דוגמה

  סיום
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  מאמר שהוא תשובה לשאלה
  

 כלל מהוגו דנתלאלימות בין ילדים.  ותיבס שלוש הסבירוו ינוצי  :להשא

  יבה. ס

  

ת בין ילדים יש שלוש סיבות עיקריות: חוסר סובלנות, מולילא  

  הפגנת כוח וחוסר איפוק. 

  

  

הראשונה היא חוסר סובלנות. לעתים ילדים אינם ה יבהס   

לזה. הם רבים ולפעמים גם נוקטים אלימות. הם ה מוותרים ז

לנו חושבים שהם תמיד צודקים. לדוגמה, בהפסקה לא הניחו 

  תלמידים מכיתות אחרות לשחק, והתפתחה מריבה.

    

  

ילד רוצה להראות לילדים  .נייה היא הפגנת כוחשה בהסיה  

אחרים שיש לו כוח פיזי ושהוא החזק מכולם. לדוגמה, ילד 

די כרק  חדת,יומכה את האחרים בעת ההפסקות בלי סיבה מ

להראות שהוא חזק, או מגיב באלימות על מקרה פשוט, 

  היה להסתיים בלא אלימות.  שיכול

  

השלישית היא חוסר איפוק. יש ילדים החייבים להגיב ה יבהס  

כך הם מצטערים על -אחר מיד ואינם מסוגלים להתאפק.

ד ני שמגיבים. לדוגמה, ילפל התגובה. לפעמים קשה לחשוב

במקום לדרוש ממנו  ,מקלל, והילד האחר מגיב במכות

  להפסיק לקלל.

  

ילדים שכוח אינו הפתרון, כי תמיד יהיה מישהו יש לחנך את ה   

וסף על כך, יש להתאפק ולא להגיב מיד נבעל כוח רב יותר. 

  וגם ללמוד להיות סובלניים. 

  רעיוןן/ייצ           בהסי

ר         סבה+     :נהשורא
  + דוגמה                       

  המלצות   סיום   

  עלה זר(ח    ה:ובתש    

  ק חל             פתיח     

  לה שאהמ       כמשפט     

  וניסוח         מכליל       
  משפט מכליל)                              

  רעיוןן/ייצ           בהסי

ר         סבה+         ה:יישנ
  + דוגמה                       

  רעיוןן/ייצ           בהסי

ר         סבה +   :יתיששל
  + דוגמה                       
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תקשורת  –"שפת הגוף  -קראו את שני המאמרים שלפניכם: "מה עושות האיילות" ו

פסקה  לא מילולית", כתבו במחברת את המבנה של כל מאמר ואת רכיביה של כל

בכל מאמר. (ציינו באילו שורות נמצא הרעיון המרכזי, באילו שורות ההסבר 

  וכדומה).  

   מה עושות האיילות" "
  (מעובד מתוך "עיניים")

שאין תנאי הכול ביש  ;בחורף בישראל קצת קר וקצת גשום; קצת בוץ וקצת רוח

בעולם יש מקומות חורף מתון וידידותי לסביבה. אבל אלא  ,יר קיצוניומזג או

שהחורף בהם קשה ביותר. אמנם גם בישראל החורף עורם קשיים ומכשולים על 

היצורים החיים, אבל יש אזורים שבהם תנאי הסביבה נעים קיצוניים, המעלות 

  בועות ואפילו חודשים.צונחות אל מתחת לאפס ונשארות שם במשך ׁשָ 

  

ה. השלג אינו מפשיר במקומות האלה האדמה קופאת ומתכסה בשכבת שלג עב

 –בעלי החיים והצמחים  –בועות וחודשים. בחורף כזה כל היצורים החיים במשך ׁשָ 

לא יוכלו לשרוד, כי הקור העז,  –לא מוכרחים להתאים את עצמם לתנאיו, וָ 

המחסור במזון, והצורך בחימום עצמי הם חלק מהתנאים שהיצורים החיים צריכים 

  עם בוא החורף.ִאתם להתמודד 

  

כדי להתגבר על תנאי הסביבה הקשים בחורף נעזרים היצורים בשני מנגנונים. 

. קבוצה גדולה של יצורים  חיים פשוט נמנעת המנגנון הראשון מבוסס על הימנעות

ונכנסת לתרדמת חורף  ,מלהתמודד עם תנאי הסביבה הקשים השוררים בחורף

החומרים  ףמת החורף קצב חילועמוקה (בהיברנציה) עד בוא האביב. בתקופת תרד

יורד ועמו חום הגוף של בעל החיים. גם קצב פעילותו של הלב ולחץ הדם יורדים, 

ופעילותם של המוח, של החושים  ,והדם נאגר בטחול, מספר הנשימות בדקה פוחת

טית. דוגמות לבעלי חיים אשר יכולים להיכנס לתרדמת חורף הן ושל העצבים ִא 

נמים, סנאים. לא רק בעלי חיים נכנסים לתרדמת חורף. גם עטלפים, קיפודים, נמ

צמחים רבים מתכוננים לקראתו. עם בוא הסתיו אורך היום משתנה. השינוי הזה 

עם בוא האביב  .גורם לעצים להשיר את עליהם ולהאט את קצב חילוף החומרים

  שוב הכול משתנה והצמחים מתעוררים וחוזרים לפעילות מלאה.

  

מאפשרים ה מנגנון של "עזרים"להתמודדות עם תנאי הסביבה הוא  המנגנון השני

ליצורים החיים להתמודד עם תנאי הסביבה. חלק מהמכרסמים פיתחו מערכת 

"עזרים" פעילים: חימום הגוף על ידי פעילות שרירים, רעד של השרירים וייצור חום 

ן עבה או בדרכים אחרות. ויש גם "עזרים" סבילים: שכבת פרווה עבה, שכבת שומ
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15 

20 

שכבת נוצות עבה מבודדות את גופם של בעלי החיים מן הסביבה. לחלק מבעלי 

או שכבת  .החיים יש שכבת פרווה עבה וגם שכבה עבה של שומן (למשל לדוב הלבן)

נוצות עבה וגם שכבת שומן עבה (פינגווינים) או שכבת פרווה קצרה וסמיכה ושכבת 

בוע בפרווה הסמיכה מכיל ל סנטימטר ָר שומן עבה (כלב ים). אצל איילי הצפון כ

כאלפיים שערות חלולות, והן המבודדות מפני הקור ושומרות על חום גופו של 

  האייל.

פי שהחורף הישראלי אינו קיצוני, גם בעלי החיים בארצנו מתכוננים לחורף. -על-אף

 מי שיצא במים אלו לטיול ברחבי המדבר יפגוש את היעלים בעלי הפרווה העבה

פרוות החורף. עם בוא האביב תיעשה פרוותם  של היעלים דלילה ובהירה  –והכהה 

  ומותאמת לתנאי העונה.

  

  מילולית-תקשורת לא –שפת הגוף 
  )1995, אב תשנ"ה, אוגוסט 24(מעובד לפי מאמר מאת ס' אימור, "משקפיים", גיליון 

שדר, ובאמצעותה הוא שפת הגוף היא שפה עתיקה ביותר. זוהי שפה של סימנים שהגוף מ

מחשבותיו של האדם. המחקרים מראים שסימני גוף רבים הם את מבטא את רגשותיו ו

דאגה של כעס או של שמחה, של מולדים. סימנים כאלה הם, לדוגמה, הבעות פנים של עצב, 

בקלות, אפשר לזהות וכן הבעות העיניים ותנועות האישונים. חלק מהמידע שהגוף מעביר 

, כמו הקווים שעל כף היד או על פחות גוף ומצבי גוף, אך יש גם סימנים גלוייםכמו תנועות 

  כף הרגל או הסימנים על גלגל העין והאישון.

  

במקרים רבים שפת הגוף מוסרת מידע מדויק למדי על מצבו הנפשי או הרגשי של האדם. 

שמחה,  למשל, האישונים בעיניים מתרחבים כאשר מסתכלים על משהו הגורם הנאה או

והם מתכווצים כאשר נתקלים במשהו דוחה או במשהו המעורר אדישות או ריחוק. תגובות 

 , אולםצורת האישונים של הזולתלמודע אינו אדם האלה של האישונים אינן מודעות. 

במפגש חברתי יש נטייה להתקרב אל אנשים שאישוניהם מורחבים, משום שאנשים אלו 

  נאה מן המפגש.משדרים פתיחות, רצון לקשר וה

  

אישית יש לשפת הגוף תפקיד חשוב. במחקרים מסוימים מצאו שחלק רב -בתקשורת הבין

מהתקשורת אינו מילולי, אלא בא לידי ביטוי באמצעות צליל הקול וגובהו, קצב הדיבור 

שפת הסימנים של הגוף. לעתים אנו אומרים לעצמנו: "יש לי הרגשה שהוא  –ובעיקר 

כלל כתגובה למסרים -א לא מחבב אותי...". תחושות כאלה נוצרות בדרךמשקר..." או "הו

מעביר בעזרת אלפי סימנים קטנים. המחקר מראה כי  ,שגופו של האדם שאתו אנו מדברים

התאמה -, ולכן כאשר יש איפי חמישה סימנים לא מילוליים חזקים מהסימנים המילוליים

מילולי עורר בו התאמה -סר הלאעם התחושה החזקה שהמ תרנותאדם לבין השניים, 

  הולכת ומתרחבת עם הגוף.
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  דוגמה נוספת להפיכת פסקה למאמר

  מצויה פסקה בנושא אלימות ובה מודגשים רעיונות מרכזיים.  63בעמ' 

  שימו  כיצד כל אחד מהרעיונות הופך לפסקה וכך הופכת הפסקה למאמר.

  

  דגם – מאמרהמעבר מפסקה ל

למעלה) הופכים להיות רעיונות מרכזיים של פסקות  3, 2, 1שלושת המפרטים (

ומסביב כל אחד מהם נבנית פסקה עצמאית. משפט הפתיח ומשפט הסיום נשארים 

  כמו שהם והופכים לפתיח ולסיום של הקטע כולו.

   

  לזה של הפסקהזהה 
__________________________________________________  

  התנהגות אלימה מסוכנת לחברה.
  
  

  ראשית, ____________________________________________
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  

__________________________________________________  
  
  

  בנוסף, _____________________________________________
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  

__________________________________________________  
  
  

  יתר על כן, __________________________________________
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  

__________________________________________________  
  
  

  זהה לזה של הפסקה
__________________________________________________  

  פתיח
בסוף הפתיח  

מופיע הרעיון 
המרכזי או 

השאלה 
  המרכזית

) אלימות 1
עלולה לגרום 

נזקים 
  גופניים

) אלימות 2
מילולית 

פוגעת נפשית 
  באנשים

 

) אלימות 3
-גורמת לאי

  סדר חברתי
 

  משפט סיום
 

172 



173 

 

 

  התנהגות אלימה –הנושא 

  (דוגמה פתורה לדגם מעמ הקודם)

  

יומית -לאחרונה התרבו מקרי האלימות בחברתנו, וזו הפכה לתופעה יום

ובמערכת  המתרחשת בכל מעגלי החיים: במשפחה, בחברה, בבית הספר

  הציבורית והשלטונית. התנהגות אלימה מסוכנת לחברה. 

  

ראשית, אלימות עלולה לגרום לנזקים גופניים. לעתים הנזקים הם בלתי 

הפיכים. לא תמיד הכוונה של הרבים או המתווכחים לפגוע, אולם בלהט 

הריב, התגובות יוצאות מכלל שליטה, ופגיעה באיבר רגיש כמו ראש, לב, בטן, 

ולה לגרום אף למוות. יש שאינם מסתפקים בשליחת ידיים ומשתמשים על

בסכינים או באולרים כדי להתגבר על יריביהם, מה שעלול להחמיר את 

  התוצאה.

  

בנוסף, אלימות מילולית אמנם אינה גורמת לפגיעות פיזיות (בשלב הראשון 

ילדים לפחות), אולם תוצאותיה לא פחות מסוכנות. אנו מכירים תופעות של 

שנכנסו לחרדה וכתוצאה מכך לאלם ולשיתוק, לאחר שאיימו עליהם. לעתים 

נושא עמו ילד עלבון לאורך שנים רבות. הפגיעה גרמה לדימוי עצמי נמוך, 

לחוסר ביטחון ובעקבות כך לחוסר התפתחות. הבעיה עם אלימות מילולית 

  פל בו.שאינך מזהה את הנזק מיד, וכשהנזק מתגלה, לעתים מאוחר מדי לט

  

סדר חברתי. כל אחד, שחושב שלא נעשה עמו -יתר על כן, אלימות גורמת לאי

צדק, מחליט לפתור את בעיותיו בכוח הזרוע. ידועים מקרים שאזרחים היכו 

עובדי ציבור, מאחר שלא קיבלו את מבוקשם. החוק אינו משמעותי בעיני 

ם גם למבצעי הנוהגים באלימות. הם קובעים את החוקים והופכים את עצמ

  החוק.

  

ראינו, אפוא, כי האלימות מסוכנת לחברה, ולכן יש להילחם בה בכל 

  האמצעים הקיימים, הן החינוכיים והן המשפטיים.

  
פתיח זהה 

  לפסקה
 

) אלימות 1
עלולה לגרום 

נזקים 
  גופניים

 

) אלימות 2
מילולית 

 פוגעת נפשית 

  
) אלימות 3

-גורמת לאי
  סדר חברתי

 

  
ת פסק
  סיום
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  המכתב
  יש שני סוגים עיקריים של מכתבים: מכתב אישי ומכתב רשמי.

  נכתב בין חברים, בין בני משפחה ובין אנשים קרובים.מכתב אישי 

  כתב ממוסד או אל מוסד או מאדם פרטי אל מוסד.נ מכתב רשמי

יהיה מכתב תלונה, מכתב התנצלות, מכתב בקשה, מכתב למערכת  מכתב רשמי

  ועוד. 

למכתב הרשמי יש מבנה מקובל: תאריך, פנייה, הנידון המציג את נושא המכתב, 

פתיחה, גוף וסיום. מכתב רשמי צריך להיות מדויק וענייני. יש להקפיד על המבנה 

  המקובל ועל מסירת פרטים ברורים ועובדות החשובות להשגת המטרה של הכותב. 

  .נמעןמקבל המכתב נקרא ו ,מועןכותב המכתב נקרא 

  

  שם השולח/מוען
  כתובת השולח

________________  
________________  
________________  

  _____________תאריך                           
  

  לכבוד (הנמען)
  שם וכתובת

________________  
________________  

________________  
  

  אדון נכבד / גברת נכבדה
  

  ________________הנדון:                                       
  

  ________________________________________________א. 
  ________________________________________________ב. 
  ________________________________________________ ג.
  ________________________________________________ ד.
  

  בברכה/בתודה            
  על הטיפול המהיר            

  
  ________________(שם)           
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  הנה מכתב שהגוף שלו כתוב כפסקה. 

  אורן כתב

  17רח' הבנים 

  תל אביב

  

  1995באוקטובר  29                  

  

   לכבוד

  מחלקת עבודות ציבוריות

  יפו-אביב-עיריית תל

  69גבירול -רח' אבן

  תל אביב

  

  

  אדון / גברת נכבד/ה!

  

  מפגע ציבורי בשכונתנוהנדון: 

  

, קיים מפגע ציבורי. בתאריך     9ליד בית מס' בשכונתנו "ביצרון", ברח' הבנים 

עבדו במקום אנשי מחלקת עבודות ציבוריות. לצורך עבודתם הם חפרו בור  25.9.95

בקרקע בעומק שלושה מטרים, ואף הביאו לשטח חומרי בניין וכלי עבודה שונים. 

בסיום עבודתם השאירו את הבור פתוח, ויתר החומרים נותרו מפוזרים מסביב. 

קום לא גודר, ואין לידו שום סימן תאורה. כתוצאה מכך הפך המקום למסוכן, המ

ועלול להיגרם אסון כבד. המקום נמצא על שביל המוביל למרכז מסחרי, כך שרבים 

  משתמשים בו.

אני ַמציע לגדר את המקום ולהאירו בפנסים עד גמר העבודה או לחסל את המפגע 

  , הנמצאים מסביבו).  (לסגור את הבור ולנקותו מחומרי פסולת

  

  בתודה ובציפייה לטיפולכם המהיר        

  אורן כתב                    
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  כעת נכתוב את הפסקה של גוף המכתב לרמה של מאמר. 
  

  אורן כתב
  17רח' הבנים 

  תל אביב

  1995באוקטובר  29                            
  לכבוד

  מחלקת עבודות ציבוריות

  עיריית תל אביב
  רח' אבן גבירול

  תל  אביב

  
  !אדון/גברת נכבד/ה

  

  מפגע ציבורי בשכונתנוהנדון:       
  

, 9עבדו בשכונתנו "ביצרון", ברח' הבנים ליד בית מס'  25.9.99בתאריך   תיאור מצב

ו פתח בקרקע בעומק עובדי מחלקת עבודות ציבוריות. בעבודתם פתח
שלושה מטרים. נוסף על כך, הם הביאו חומרי בניין וכלי עבודה שונים. 

בסיום עבודתם השאירו את הפתח ואת החומרים מפוזרים מסביב. 

  המקום לא גודר, ובלילה אין לידו כל סימן תאורה.
  

לפיכך הפך המקום מסוכן, והוא עלול לגרום לאסון כבד בשכונתנו.   תוצאה

נמצא על שביל המוביל למרכז מסחרי, ובמשך היום והערב  המקום
עוברים רבים מתושבי השכונה באזור ועלולים ליפול לבור. זאת ועוד, 

מצדו המערבי של אזור המפגע קיים בית כנסת, ואנשים מבוגרים 

כן בקרבת המפגע יש מגרש משחקים -הולכים מדי ערב לתפילה. כמו
הצהריים. לפני יומיים -ם בשעות אחרגדול, ואליו ַמגיעים עשרות ילדי

רצו כמה ילדים אחרי כדור במהלך משחק, ואחד מהם נפל לבור. את 

המהומה ואת החרדה קשה יהיה לתאר במילים. אין ספק, שהמקום 
  מסוכן לילדים ולמבוגרים גם יחד.

  

אני ַמציע לגדר את המקום ולהציב בו פנסים עד גמר העבודה או לחסל   דרישה
אם הסתיימה העבודה. חשוב שעובדי העירייה ישמשו  את המפגע,

  דוגמה חיובית ויוכיחו אכפתיות בכל הנוגע לרווחת התושבים.

  
  בתודה ובציפייה               

  לטיפולכם המהיר               
  אורן כתב                       
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  ג. כתבו לרשויות המתאימות מכתבים בגינם.-לפניכם שלושה אירועים א

  מסגרת רשמית של מכתב.   בכל מכתב הקפידו על

  

  אירוע א'

קטן של בעלי -ספר "אורנית" הוא בית ספר  לטבע. בחצר בית הספר מספר לאהבית 

 ,חיים ממינים שונים. תלמידי בית הספר מפעילים את פינות החי במהלך כל השבוע

 ,שבעלי החיים קיבלו את מזונם לוודאובשבת מתקיימת תורנות תלמידים הבאים 

 ,י. בשבוע שעבר התקבל מכתב במחלקת תלונות הציבור של העירייההמקום נקשו

ובו ביקש אחד השכנים שהעירייה תורה על סגירת פינות החי בבית הספר "אורנית". 

גיעים מאזור חצר בית הספר  אל אפם של דיירי ריחות לא נעימים המַ  –הסיבה לכך 

וא. פקחי העירייה באו וטענו שאלה האשמות  שומאוד הרחוב. ילדי בית הספר כעסו 

לבדוק את אמיתות התלונה ונפגשו עם התלמידים. בתום השיחה התבקשו 

  התלמידים לכתוב מכתב לעירייה.

  

  אירוע ב'

במשחק כדורגל בין נבחרות כיתות ו' על אליפות בבית הספר "שכניה" התפרעו 

  .ד החפצים פגע בשחקן שרץ על המגרשחַ מספר תלמידים וזרקו למגרש חפצים. ַא

זריקת החפצים לקבע כי ארז היה אחראי  ,שהיה גם השופט ,המורה לספורט

להגיע ולעודד את  ולמנוע ממנּו והמליץ להרחיקו מבית הספר למספר ימים ,למגרש

  קבוצתו עד סוף השנה.

אלא היו שותפים  ,וראיתם שארז לא היה היחיד שזרק חפצים ,כחתם באירוענְ ם את

  ם לכתוב מכתב להנהלת בית הספר.לכך עוד מספר תלמידים. החלטת

  

  אירוע ג'

בחנתם בתופעה שאינכם מסכימים ִה  .אתם קבוצת תלמידי כיתה ז' בבית ספר אזורי

ואתם חוששים למצבו.  ,שני תלמידים ְמציקים לאחד הילדים בשכבה שלכם :עמה

גיבו במר עלבונות כלפיכם. החלטתם אולם אלה גיחכו והֵ  ,פניתם לשני התלמידים

  על התופעה.  םותר ולכתוב מכתב למחנך/ת וליידע אותלא לו
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  סוגי  מכתבים והמאפיינים שלהם
  מכתב מערכת  מכתב תגובה  מכתב רשמי

  23.5.00חיה שגיא                             
כ' באייר                            5בצרון 

  תשס"א
  חולון

  
  לכבוד

  מנהל מחלקת התברואה
  שרון סחייק

  
  ג.נ.,.א

  ימפגע ציבורהנדון:              
  

נמצאות גופות של  10גוריון - ברחוב בן
  ,חתולים בצד הדרך. לדעתי

  ;יש לבדוק כיצד נפגעו החתולים  .א
לסלק את הגופות הללו כדי יש   .ב

, וכך זיהום נוסף ייגרםשלא 
 איכות הסביבה. פגע ית

    
  בברכה                                                    

 חווה                                                    

                                     23.5.00  
  כ' באייר תשס"א

  
  לכבוד

  מדור כותבים
  "הארץ"עיתון 

  
  שלום רב,

  
ברצוני להתייחס לכתבה שהופיעה 

בעניין  פתרון תופעת  2.10 -אצלכם ב
הוצע  החיים העזובים. בכתבה-בעלי

פתרון לטיפול בחיות עזובות בדרך 
חינוכית. גני הילדים ייקחו על עצמם 

  את הטיפול. 
  אני רואה בברכה את ההצעה.

חשוב שכל אך אני מבקשת לציין ש
החיים יחוסנו לפני שיגיעו לגני -בעלי

  הילדים.
  

 מירי

                                    23.5.00  
  כ' באייר תשס"א

  
  לכבוד
  כותבים מדור

  "מעריב"עיתון 
  

  שלום רב,
  

- ברצוני להציע דרך לטיפול בבעלי
תופעה שהפכה להיות  -חיים עזובים 

- מטרד רציני בשכונות  העיר תל
  אביב.

בכל שכונה יוגדר אזור קטן ליד אחד 
- מגני הילדים, אליו ייאספו בעלי

החיים העזובים. גני הילדים יאמצו 
את האזורים הללו. כך תיפתר בעיית 

החיים העזובים, וגם הילדים -בעלי
  חיים.-יייהנו מגידול בעל

  
 חיים גרנוב                                        

 

  במכתב רשמי מוצגת בעיה,
  מבקשים פתרון ולעתים ַמציגים

  פתרון משלנו.
  חובה לשמור על המבנה. 

במכתב תגובה למכתב  
מערכת או לפעילות ציבורית 

  או לאמירה
יקורת, מובאת דעה נכתבת ב

  אישית.

במכתב מערכת מוצגת  
תמונת מצב בעניין מסוים, 
וכן מובאת דעה לפתרון 

  המצב.
לעתים הכותב מעביר 

-ביקורת על דרך טיפול לא
  נכונה, לדעתו.
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, שלדעתכם, ונסחו מכתב בשם רשות הטבע והגניםשלפניכם, קראו את הכתבה 
  קווי החשמל העוברים בשמורה. לשכנע את השר להטמין באדמה את  הצליחה

  והנוף במכתש רמון יישמר –קווי החשמל יוטמנו באדמה 
  )22.02.2011(רשות הטבע והגנים 

שהודיע היום כי החליט לקבל את עמדת רשות הטבע  ,עוזי לנדאו ,ברכותינו לשר התשתיות
מיתי: "זו טבע מכתש רמון. אלי אהוהגנים ולהטמין באדמה את קווי החשמל העוברים בשמורת 

  ".החלטה חשובה שמשמעותה הכרה בחשיבות השטחים הפתוחים בישראל

הודיע היום כי הורה לחברת החשמל להטמין בקרקע את  ,עוזי לנדאו ,שר התשתיות
טבע מכתש רמון, ובכך נענה השר לבקשתם של העוברים בשמורת הקווי החשמל 
הנוף הבראשיתי  דרום של רשות הטבע והגנים, שביקשו להגן עלהאנשי מחוז 

  במכתש. 
אלי אמיתי, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "אנחנו מברכים על ההחלטה החשובה הזו, 
שמשמעותה הכרה בערכם ובחשיבותם של השטחים הפתוחים בישראל. מכתש רמון 
נמצא בשנים האחרונות במרכזו של תהליך שיקום הטבע הגדול בהיסטוריה של 

ות, וההחלטה היום מקרבת את הרגע בו הנוף ישראל, בשיתוף הקרן לשיקום מחצב
  במכתש ישוב להיות בראשיתי, כשם שהיה בטרם החלו פעולות החציבה באזור."

מעגלי, המתוכנן לעבור -להטמין באדמה קו מתח עליון דו אההחלטה היום הי
החלטת השר הסכימה חברת החשמל להעתיק קו מתח לפני בשטחי מכתש רמון. 

האחד קיים והשני  – קווים נוספים שניכתש, ולאחד נוסף אל מחוץ לשטח המ
  בתוואי אחד עילי.  – מתוכנן

של הקמת קו  השעלותה גבוהה מעלות ,דרישת רשות הטבע והגנים להטמנת הקו
היום שר התשתיות  טיחלבסופם הועילי, הובילה לדיונים ארוכים בין שני הגופים, 

  לקבל את הצעת רשות הטבע והגנים.
דרום ברשות הטבע והגנים: "זהו יום חג למכתש רמון, הן מנהל מחוז גלעד גבאי, סג

מדי שנה מאות אליו גיעים מַ שואתר  ,שהוא תופעת טבע ייחודית לישראל ולעולם
אלפי מטיילים ומבקרים מהארץ ומהעולם כולו. בשנים האחרונות נמצאת רשות 

בתהליך של  הטבע והגנים, בשיתוף הקרן לשיקום מחצבות וגופי תשתית נוספים,
שיקום המכתש, שנפגע קשות מפעולות חציבה ותשתית שהתקיימו בו לאורך שנים 

, ושיגיע 80-בטרם קמה מדינת ישראל. מדובר בתהליך שנמשך מאז שנות ה ,רבות
לסיומו בשנה הקרובה. במהלך הדיונים על הטמנת הקו הצלחנו להגיע להסכמות 

גדולה וקידמו פתרונות שיצמצמו רבות עם אנשי חברת החשמל, שהפגינו נכונות 
פגיעה בנוף של המכתש. בנושא הזה נדרשה הכרעה של השר הממונה, ואנחנו 
מברכים על החלטתו. אני משוכנע שבשילוב המקצועיות של אנשי רשות הטבע 
והגנים והמקצועיות של אנשי חברת החשמל נוכל לקדם את הפרויקט ולהשאיר את 

למען הטבע ולמען המטיילים  – אדםשל ההשפעה מזערית הנוף באת הטבע ו
  ".במקום
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  וענו על השאלות. ,קראו את המאמר

  מה גורם לרעידות אדמה?

אין לך ֵאיָמה גדולה הנופלת על בני האדם מאשר רעידת אדמה. האדמה, שהתרגלנו 

לראות בה יסוד מוצק (קשה) ויציב, מתחילה פתאום להתנודד ו"לברוח" מתחת 

  לרגלינו. 

לרעידת האדמה? שאלה זו העסיקה מאז ומעולם את בני האדם. בימי קדם  מה גורם

חשבו רבים שרעידת האדמה היא עונש מן השמים, כלומר אחד האלים החליט 

כך החלו לחקור את התופעה באופן מדעי. -מסיבה כלשהי להעניש את האדם. אחר

פות (לראות) כיום יודעים כבר מה הגורם לאסון טבע זה, אך אין עדיין אפשרות לצ

  אותו מראש או למנוע אותו.

שכבות שכבות זו בתוך זו.   –לפי הדעה המקובלת כיום, כדור הארץ בנוי כמו ָּבָצל 

השכבה העליונה, הנקראת קרום כדור הארץ, היא השכבה הדקה ביותר והיציבה 

פחות, וזאת בגלל שינויים החלים בבטן האדמה. כידוע, פנים כדור הארץ לא הצטנן 

מעלות, אך השכבה הפנימית,  3,000 -וד לגמרי, והטמפרטורה שלו ַמגיעה לע

, מתקרר, מתכווץהנקראת גלעין, הולכת ומתקררת. כתוצאה מכך פנים כדור הארץ 

וחלים בו שינויים. שינויים אלה גורמים לזעזועים בקרום כדור הארץ: השכבות 

מקרבן שכבות אחרות,  העליונות לוחצות על התחתונות, ואלה מצטופפות ודוחקות

וכך מתחוללת מהפכה שלמה על פני הארץ. שכבות קרקע נשברות או מוזזות 

  ממקומן, מתרוממות או שוקעות.

אך אין זו הסיבה היחידה לרעידת האדמה. קיים גורם נוסף: כידוע, קרום כדור 

הארץ איננו עשוי משכבה אחידה ומוצקה. בין הסלעים נמצאות לפעמים מערות 

שעליהן נשען גוש עצום של סלעים וקרקע. כאשר מערה כזאת מתמוטטת, ענקיות 

  היא עלולה לבלוע עיר שלמה.

בזיכרון בני האדם נחרתו בייחוד רעידות האדמה החזקות שבהן נספו המוני אנשים. 

בדרום איטליה. וכך מסופר  1783אחת הרעידות הקשות ביותר אירעה בשנת 

בכוח כה רב, עד שראשי העצים נגעו במסמכים מהימים ההם: "האדמה נעה 

בקרקע. אלפי סדקים נפתחו באדמה, רבים מהם ִהגיעו לאורך של שני קילומטרים 

ולרוחב שלושים מטרים. בתים על יושביהם נפלו לתוך הבקיעים האלה ונעלמו. 

במקום אחד ניתקו מצלע של הר חלקת גן גדולה ובתים. הם גלשו מגובה של שישים 
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. הבתים נשארו עומדים שלמים בתוך הגן. יותר ממאה אלף איש מטרים לתוך העמק

  נהרגו ביום ההוא." 

אל האסון ואל ההרס הנגרמים על ידי רעידות האדמה, מתלווים גם אסונות רבים 

אחרים. בבתים ההרוסים פורצות דֵלקות מהתנורים הדולקים או ממכלי הגז והנפט. 

ש שאחזה בה מכל צדדיה כתוצאה מהא 1923כך נפגעה קשה העיר טוקיו בשנת 

אלף איש  32אלף איש אבדו באסון ההוא, מהם  175 -מרעידת אדמה חזקה. יותר מ

  שנשרפו בדֵלקות.

שיטפון. גלי ים עצומים מסתערים על  –לפעמים מתלווה לרעידת אדמה אסון נוסף 

, 1755החוף ושוטפים את הכול בדרכם. כך קרה בעיר ליסבון, בירת פורטוגל, בשנת 

כאשר פגעה בה רעידת אדמה. מכוח הזעזוע התרומם בים נחשול מים בגובה עשרים 

  אלף איש.  60 -מטרים. הוא ירד על העיר וגרף ִאתו ַהָיָּמה כ

גם בארצנו אירעו רעידות אדמה חזקות. בימי עוזיהו מלך יהודה היה בארץ רעש 

שנה. היא  420 - כגדול המוזכר בתנ"ך. אך בייחוד קשה הייתה רעידת האדמה לפני 

פגעה בארץ כולה, והערים שכם ורמלה נהרסו כליל (לגמרי). גם ירושלים נפגעה 

קשה, ונהרסו בה בניינים רבים. הים ביפו נסוג מן החוף מרחק רב ואפשר היה 

  להתהלך על הקרקע שלו.

אלפי אנשים התקהלו כדי לראות את הפלא ולאסוף מקרקע הים דגים ובעלי חיים 

  מי הים שבו פתאום בכוח ובלעו את כל העומדים על החוף.  אחרים. אבל

  

  משימות  – ה גורם לרעידות אדמה?מ

  איתור מידע

  מה חשבו בימי קדם על הגורם לרעידות האדמה?  . 1

  

  מטה לשון

  במילה?המרכאות מה מציינות  –" לברוחכתובה המילה " 2בשורה   .2

  ציטוט  א.

  שם  ב.

  מטפורה  ג.

  היפוך כוונה  ד.

35 

40 

45 

30 
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  ?2בשורה  סוגרייםתפקיד ה מה  .3

  להסביר  א.

  להוסיף נתונים  ב.

  להדגיש  ג.

  אף לא אחת מהתשובות   ד.

  ?13" בשורה אךמה פירוש המילה "  .      א. 4

  ) תכלית1(  

  ) ניגוד2(  

  ) סיבה3(  

  ) תוצאה4(  

  "?אךאת המילה "להחליף באיזו מילה אפשר   ב. 

  ?15בשורה  נקודתייםמה מציינות ה  .5

  שירדיבור י  א.

  תיאור התופעה  ב.

  הסבר  ג.

  אף לא אחת מהתשובות  ד.

  ?23בשורה  נחרתומה פירוש המילה   .6

  נרשמו  א.

  נעלמו  ב.

  נחקקו  ג.

  ג'  -תשובות א' ו  ד.

  ?41שנה", בשורה  420 -במשפט: "מלפני כ כ'למה משמשת האות   .7

  להצגת דימוי  א.

  מדויק-לציון משהו לא  ב.

  לציון השאלה  ג.

  הלציון האנש  ד.

  מציינת כל אחת ממילות הקישור שלפניכם? מה  .8

  )6כלומר (  א.

  )7אחר כך (  ב.

  )14כתוצאה מכך (  ג.

  )44כדי (  ד.
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  ארגון מידע

  ציינו שני גורמים לרעידות אדמה, המופיעים בטקסט.   .א.9

    הוסיפו עוד שני גורמים לרעידות אדמה מידע אישי.   ב.   

  ת. ציינו אותן (מהטקסט).לרעידות האדמה ישנן תופעות נלוו  .10

  היסק ופרשנות

מה אפשר ללמוד מהטקסט על מבנה כדור הארץ? ציינו שתי תכונות, והראו   .11

  כיצד הן באות לידי ביטוי מתוך הכתוב בטקסט.

  לרעידות אדמה, וכתבו מה ייחד כל אחת מהן. דוגמותהביאו מהטקסט שלוש   .12

  ". למה הכוונה?צלכדור הארץ בנוי כמו בנאמר: " 10בשורה   .13

  כדור הארץ עגול.  א.

  כדור הארץ בנוי שכבות שכבות.  ב.

  כשמסתכלים בשכבות הפנימיות של כדור הארץ, העיניים דומעות.  ג.

  את כדור הארץ עוטפת קליפה דקה.  ד.

  הערכה

  מה כוונת הטקסט?   .14

  לדווח  א.

  להסביר  ב.

  להוכיח  ג.

  להציג פתרון  ד.

  ידע לשוני

  .  32בשורה  דולקיםורש של המילה ציינו את הש  א.15

  .דולקיםהוסיפו שלוש מילים שונות שהשורש שלהן זהה לזה של המילה   ב.    

  הבעה בכתב

  סכמו את הטקסט. בסיכומכם ציינו סיבות ותוצאות לרעידות האדמה.  .16

  קראו שלושה טקסטים נלווים, וענו על השאלות שאחריהם. כעת 

  1 טקסט נלווה

  שראלרעידות אדמה בי
  (מתוך האתר של המשרד לתשתיות לאומיות)

לארץ ישראל היסטוריה ארוכה של רעידות אדמה חזקות. במקרה אפשר למצוא 

תיאורים רבים של רעידות אדמה. עדות לכך שהתופעה הייתה מוכרת היטב 

בתקופה הזאת: "והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני 

ואחרי הרוח רעש, לא ברעש ה'. ואחרי הרעש אש, לא באש ה'. ואחר ה', לא ברוח ה'. 

  ).12-11האש קול דממה קלה". (מלכים א', י"ט, 
  זהו אחד התיאורים השלמים שאנו ַמכירים לרעידת אדמה.

  רשימה חלקית של רעידות אדמה חזקות באזור ישראל
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  תיאור  עוצמה  מתי?
31   

  לפנה"ס
הרוגים  30,000 - מ יותרלח. מוקד משוער באזור ים המ  לא ידוע

  בירושלים ויהודה. הרס ונזקים כבדים בגליל.
747 

  אחה"ס
מוקד משוער באזור בקעת הירדן. הרעידה ידועה בשם "רעש   לא ידוע

שביעית". בית שאן וחמת גדר נהרסות. הרס כבד בסוסיתא, 
  יריחו, נזקים בירושלים.בוטבריה ב

. יריחו נהרסת וכן חלקים ניכרים מוקד משוער בבקעת הירדן  לא ידוע  1033
  מהערים רמלה ושכם. צונאמי בעכו.

 15,000 -מ יותרמוקד משוער במפרץ אילת או בערבה.   לא ידוע  1068
סביבתה. הרס בהרוגים. הרס כבד בכל הארץ, בעיקר ברמלה ו

  והרוגים באילת, בבניאס ובירושלים.
 7.0מעל   1202

  משוער
הרוגים  30,000 -מ יותרון. בקעת הלבנ –מוקד באצבע הגליל 

ונזקים כבדים בכל האזור המיושב של הלבנט (סוריה, לבנון, 
  ישראל).

 6.0מעל   1546
  משוער

מוקד משוער באזור בקעת הירדן. מאות הרוגים בשכם, 
. צונאמי קשה ויפברמלה ובעזה, בחברון, בירושלים, ביריחו, ב

  בנמל יפו.
 6.5מעל   1759

  משוער
הרוגים. נפגעו  3,000 -מ יותרהלבנון.  מוקד באזור בקעת

 2.5 - אזור דמשק. גלי צונאמי של כבלבנון ובישובים בגליל, י
  מעל בתי עכו. 'מ

1837  6.5-7.0 
  משוער

אלפי הרוגים. צפת נהרסת כליל, הרס עצום בטבריה. גלים 
ישובי הגליל, כמו גם בשכם, ינרת. הרס כבד בכל יגבוהים בכ

  נצרת וצור.בעכו, ב
פצועים בארץ ישראל ובעמק הירדן.  700 -הרוגים וכ 500  6.2  1927

  נזקים רבים בישראל ובסביבותיה.
רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה במזרח התיכון בזמננו.   7.2  1995

לאילת. בעיר אילת נפערו  םדרומק"מ  100 -מוקד בים סוף, כ
והרשויות נאלצו להרוס  ,קירות בתיםבסדקים בכבישים ו

שנמצא בבנייה. לא נגרמו אבדות בנפש בשל המרחק הרב מלון 
  של המוקד ממקומות יישוב. 

  

  2טקסט נלווה 

  סולם ריכטר

  (מתוך "ויקיפדיה")

סולם ריכטר הוא סולם מדידה לעוצמתה של רעידת אדמה. סולם ריכטר פותח 

  הגאולוג צ'ארלס ריכטר בשיתוף עם בני גיטנברג מקליפורניה.  דיי-לע 1935בשנת 

עוצמתן של רעידות אדמה בסקאלה לוגריתמית (לפי בסיס  תצגוסולם ריכטר מב

מזו  עשרהבסולם ריכטר גדולה פי  7). כלומר עוצמתה של רעידת אדמה שדרגתה 10

. הדרגה בסולם ריכטר היא מדד יחסי שלי כמות 6של רעידת אדמה שדרגתה 



185 

 

שנמדדה האנרגיה שהשתחררה במוקד רעידת האדמה. העוצמה החזקה ביותר 

  .1960בסולם ריכטר בשנת  9.5 :יתה סדרת רעידות אדמה בצ'ילהיה

  

  3טקסט נלווה מס' 

  הנזק האפשרי של רעידות אדמה לפי סולם ריכטר

מספר ממוצע   תוצאותיה של רעידת האדמה  ריכטר  תיאור
  בשנה

  מיליונים  רעידה זעירה, בלתי מורגשת  2.0 -פחות מ  )Microזעירה (
קטנה מאוד 

)Very minor(  
בדרך כלל אינה מורגשת, אבל נרשמת   2.0.2.9

  במכשירי המדידה
  מאות אלפים

  49,000בערך   מורגשת בדרך כלל, אך אינה גורמת נזק  Minor(  3.0-3.9קטנה (

רעידה מורגשת של חפצים ביתיים,   Light(  4.0-4.9קלה (
קולות שקשוק, בדרך כלל לא נגרם נזק 

  משמעותי

  6,200בערך 

בינונית 
)Moderate(  

עלולה לגרום נזק למבנים הבנויים   5.0-5.9
בצורה גרועה. נזק קל ביותר למבנה 

  הבנויים היטב וייתכנו נפגעים

800  

חזקה 
)Strong(  

ק"מ  150עלולה לגרום נזק במרחק   6.0-6.9
  ממוקד הרעש

120  

עצומה 
)Major(  

עלולה לגרום נזק חמור באזורים   7.0-7.9
מוקד שמרחקם כמאות קילומטרים מ

  הרעש

18  

עלולה לגרום נזק חמור באזורים   Great(  8.0-9.9כבירה (
  ק"מ ממוקד הרעש 500 -שמרחקם כ

1  

נדירה ביותר,   מעולם לא תוארה בכתב  ומעלה Epic(  10אפית (
  לא ידוע

  

 

הסבירו מדוע בחלק מהתאריכים מופיעה , 1פי הטבלה בטקסט נלווה -על  .1

 1927ומשנת  ",משוערת"מופיעה כ בחלק אחר היא "ידועה-לא"עוצמה כ

  העוצמה מופיעה ללא תוספות.

תה י, מה הי3 -ו 1שבטקסטים  פי התיאורים המופיעים בטבלאות-לשערו ע  .2

 1033אחה"ס,  747לפנה"ס,  31פי סולם ריכטר בשנים -לדרגת עוצמת הרעש ע

  .1068 -ו
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  מיומנויות השוואה
  שלבים שמונההשוואה ב

שיש בהם פרטים, עובדות או השוואה. (אם הקטעים קראו את הקטע/ים   . 1

הו את מילות זַ מצויים במקומות שונים, יש לצרפם ולהעמידם זה ליד זה.) 

ההשוואה (אם הקטע שלפניכם אחד הוא) או ביטויים המצהירים על שינוי, 

  הו את הנושא המרכזי להשוואה.וזַ 

בדף אותם  כתבו, ופיהם-זהו את הפרטים ואת העובדות שההשוואה תיערך על  .2

. עשו זאת במקור אחד בלבד (רצוי להתחיל במקור מובן ושיש בו טיוטה

  המקור הארוך). –פרטים רבים 

טבלה המחולקת לטורים לפי מספר המקורות. ציינו את שמות במחברת ערכו   .3

  המקום של כל מקור. ימרא

  ד  ג  ב  א

  (תבחינים)

  קריטריונים 

  להשוואה

  מקור א'

  עפ"י ______

  קור ב'מ

  עפ"י ______

  דומה/שונה

        

        

        

  בעמודת המקור שבטבלה. 2בסעיף  שזיהיתם )עובדות( רשמו את הפרטים  .4

הראשון, ותנו לו שם מכליל. הוא ישמש קריטריון. כך  )עובדה( קראו את הפרט  .5

  האחרון. )העובדה( תעשו עד הפרט

המצויים בו, בהתאם  )תעובדו( ו את הפרטיםכתבקראו את המקור השני, ו  .6

. כתבו אותם בדף טיוטהלקריטריונים ולמקור הראשון. אם חסרים פרטים, 

 בסוף כתבו אותםאם קיימים פרטים נוספים, שאינם קיימים במקור הראשון, 

  .טבלהה

בין שני המקורות והקריטריונים מתאימים. אם יש  )העובדות( ודאו שהפרטים  .7

  צורך, ארגנו אותם מחדש. 

  דומים או שונים. )העובדות( קבעו אם הפריטים  .8
  

  
  חשוב!!!

בתום ההשוואה יש לערוך סיכום ברמת פסקה בעזרת מילות השוואה. חשבו מהי המסקנה 
  העולה מההשוואה, מהן הסיבות לשוני ומהי משמעות הדמיון.

 

, אינכם מבצעים מיומנות בטבלהלהשוואה) כשנתונים התבחינים (קריטריונים זכרו! 
  השוואה אלא ממלאים טבלה. קביעת התבחינים היא שמוכיחה שאתם יודעים לבצע השוואה.
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 ניסוחים שונים למשימות השוואה

  . השוו בין... ל...1

  . במה שונה... מ...2

  . מהם ההבדלים בין... ל...3

  ו השוואה בין... ל...כ. ער4

  . במה נבדלים... מ...5

  ו טבלה של הדומה והשונה בין... ל...כ. ער6

  .. לבין.... מה ההבדל העיקרי בין.7

  :בתשובות סיכום השוואה (כפסקה) היעזרו בביטויים האלה

  במקור א' מצויין ש..., לעומת זאת במקור ב'...

  במקור א' רואים ש... ואילו במקור ב'...

  במקור א'..., בניגוד לכך במקור ב'...

  אך במקור ב'... ,במקור א'...

  

היא נחשבת מורכבת כשיש פי שאנו מבצעים את פעולת ההשוואה מדי יום, -על-אף

לבצעה לצורכי למידה. הסיבה פשוטה. כשאנו משווים בין חפצים, מאכלים, אנשים 

ועוד, אנו המחליטים בין אילו פרטים להשוות. ואולם כשניתנת לנו משימת השוואה 

בין שני שירים או בין שני קטעים, הפריטים להשוואה נתונים, ואנו צריכים לזהות 

  אותם.

  :ת להשוואהמס' עקרונו

  כשמשווים יש לשלוט בשתי מיומנויות:  א. 

  לצורך מציאת הדומה; –) הכללה (משותף) 1  

  לצורך מציאת השונה. –) הבחנה (שוני) 2  

  השוואה מתקיימת רק אם יש מכנה משותף כלשהו בין הגורמים המושווים.  ב.

ם כן כדאי לבצע את ההשוואה בטבלה, אך זו איננה מתקבלת כתשובה (אלא א  ג.

  נדרשתם לעשות כך). לפיכך יש ללמוד לסכם את הטבלה.

יש להסיק מסקנות מההשוואה, כדי שזו תהיה משמעותית. השוואה לצורך   ד.

  השוואה בלבד איננה מספקת.

  אפשר לקצר את השלבים הנתונים במודל, לאחר שהפכתם למיומנים.
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גוד והשוואה כמו: כדי להקל את זיהוי הפרטים המושווים, אפשר להיעזר במילות ני

  לעומת, בניגוד, אבל, אולם, אך, ברם, ועוד.

שימו קל יותר להשוות בין פריטים המצויים בטקסט אחד כיוון שבמצב זה אפשר 

את מילות ההשוואה והניגוד לזיהוי הפריטים המושווים. לעומת זאת כאשר  "לנצל"

ת יותר,  ולכן במשימה אתם נדרשים להשוות בין שני מקורות שונים, היא מורכב

  נדרשת מיומנות גבוהה יותר.

  שימו לב לדוגמה שלפניכם.

בין מצב המסחר בימי הביניים לבין זה  השווהטקסט שלפניכם, וביחד נ קראו את

  שהיה בתקופת מסעי הצלב. 

  הגידול בהיקף המסחר

  , ת"ל, תשמ"ט)24(הקטע לקוח מתוך "שיעורים בהיסטוריה", כרך ג' עמ' 

היו למסחר האירופאי שתי פנים: המסחר בתוך יבשת אירופה  בימי הביניים

בערך היה המסחר  11 -עצמה והמסחר עם ארצות המזרח. עד למאה ה

היבשתי משותק כמעט. תנאי הביטחון בתוך אירופה היו כאלה שסוחר הנע 

בדרכים היה צפוי לשוד מצד ליסטים שארבו להזדמנות, הדרכים עצמן, שלא 

והלכו, והגשרים נהרסו בהדרגה. הסוחרים המעטים,  זכו לשיפוץ, השתבשו

גבי -ששמו נפשם בכפם ויצאו לדרך, נאלצו לשאת את סחורתם המעטה על

סוסים או חמורים, משום שעגלות התקשו לנוע בדרכים ההרוסות. גם הביקוש 

לסחורה היה מועט ביותר, כי תושבי המחוזות סיפקו לעצמם את מרבית 

  יום, ומיעטו לייצר לצורכי מסחר וייצוא.-יוםהמוצרים הדרושים לחיי ה

לאומי, משום שבהיעדר סחורות לייצוא -בתנאים אלה גווע לִאטו המסחר הבין

התקשו הסוחרים האירופאים לרכוש בתמורה את מוצרי המזרח. גם הכיבוש 

אפריקה הכביד את קשרי המסחר. -התיכון וצפון-המוסלמי של ארצות הים

קר ולשטח מריבה בין עולם האסלאם לבין עולם התיכון הפך לשטח הפ-הים

הנצרות, והוא התמֵלא ספינות פיראטים, שחסמו את אניות המסחר, שהעזו 

  לנוע בו.

מסעי הצלב שינו מצב זה. כתוצאה מהמסעות ומהקמת ממלכות הצלבנים על 

חוף הים התיכון, גדל היקף המסחר בין ארצות המסחר לאירופה בממדים 

ישראל -טלקיות הזדרזו לייסד תחנות מסחר בנמלי ארץעצומים. הערים האי

ולאורך כל החופים, שעברו בהם בדרכם לארץ. כך נפתחו דרכי מסחר חדשות 

5 

10 

15 
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-בין אירופה לארצות המזרח הרחוק. באניות שהפליגו מאירופה בשלהי ימי

הביניים, הובילו הסוחרים עצים ומוצרי צמר שונים (בגדים מוכנים ואריגים) 

ישראל. -עולי רגל, שמגמת פניהם הייתה המקומות הקדושים בארץוכן הובילו 

או תבלינים, בשמים, בדי כותנה ומשי ומוצרי מותרות אחרים, מן המזרח יוּב

שהיו חסרים באירופה. גם בתוך אירופה עצמה השתפר בהדרגה מצב 

  הביטחון, והתנועה בדרכים נעשתה בטוחה יותר ויותר.

  ודל). פי מ-כעת נפעל בשלבים (על

  מאתרים מילה המרמזת על מקור ההשוואה.  .1

נתון זה מראה כי כל מה שהיה לפני כן,  .את המצב שינומסעי הצלב : 15שורה    

ישתנה. לכן אפשר להבין שנושא ההשוואה הוא המסחר לפני מסעי הצלב 

  ולאחריו!

  .)14עד שורה (ובדות עורכים רשימה של ע  .2

  המסחר היבשתי משותק כמעט      

  תנאי הביטחון ... צפוי לשוד      

  הדרכים עצמן... השתבשו והלכו      

  הגשרים נהרסו      

  הסוחרים... נאלצו לשאת... על גבי סוסים      

  הביקוש לסחורה היה מועט      

  לאומי-גווע המסחר הבין      

  הכיבוש המוסלמי... הכביד      

  הים התיכון הפך לשטח הפקר... והתמלא ספינות פיראטים      

  2ואילך במקום משורה  15את הביטויים משורה  רשוםשר לאפ הערה:
  בונים טבלה.   .3

  5עמודה   4עמודה   3עמודה   2עמודה   1עמודה 
  קריטריונים  מס'

  להשוואה
  עד מסעי הצלב

  ימי הביניים
בעקבות מסעי 

  הצלב
  דומה/שונה

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          

20 

25 
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  שזיהינו. בטבלה את העובדות  3קים לעמודה מעתי  .4

עמודה 
1  

  5עמודה   4עמודה   3עמודה   2עמודה 

  )5(שלב   מס'
  קריטריונים

  להשוואה

  )4שלב (
  עד מסעי הצלב

  ימי הביניים

  )6שלב (
  בעקבות מסעי הצלב

דומה/ש
  ונה

היקף המסחר   .1
  היבשתי

המסחר היבשתי 
  משותק כמעט

גדל היקף המסחר 
  נות מסחרויסדו תח

  שונה

  מצב הביטחון   .2
  ביבשה

בתוך אירופה השתפר   תנאי הביטחון
  מצב הביטחון

  שונה

הדרכים עצמן...   מצב הדרכים  .3
  הגשרים נהרסו

  שונה  ------- 

עבודת   .4
  הסוחרים

הסוחרים... נאלצו 
לשאת... על גבי 

  סוסים

  שונה  הפליגו באניות

הביקוש   .5
  לסחורות

הביקוש לסחורה 
  טהיה מוע

העבירו תבלינים, 
בשמים, משי 

ומותרות מהמזרח 
לאירופה, ומאירופה 
למזרח העבירו עצים 

  וצמר...

  שונה

היקף המסחר   .6
  לאומי-הבין

- ןגווע המסחר הבי
  לאומי

התפתח, נפתחו דרכי 
  מסחר חדשות

  שונה

הכיבוש   סיבות למצב  .7
  המוסלמי... הכביד

  שונה  מסעי הצלב

מצב הביטחון   .8
  בים

יכון הפך הים הת
לשטח הפקר... 

  פיראטים

  שונה  הים בטוח

  

אולם הופיעו בטקסט  ,עובדות המקבילות לעובדות בעמודה 4בעמודה נרשום   .5

  . 15משורה 

פי -ל). הקריטריונים נבחרים ע2בעמודה ונכתוב אותם  ,ע קריטריוניםנקב  .6

  . 4ועמודה  3המשותף בין הנזכר בעמודה 

  . 4בשלב זוהו לאלו ש מקבילותהעובדות זהו את ה  

לא הוזכר בחלק  3'. פריט מס' 5כל הפריטים שונים, ולכן נרשום "שונה" בטור   .7

שהתייחס למסעי הצלב. אולם כפועל יוצא, אנחנו מניחים שגם במצב הדרכים 

  חל שיפור. 

  כעת ננסח את המסקנה העולה מן ההשוואה. נסו לעשות זאת בעצמכם.   .8
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. הדרכה: קראו את את הטבלה שאחריו, ומלאו אותההעתיקו קראו את הקטע, 

ידי חרקים, ומלאו חלק זה בטבלה. לאחר מכן -הקטע המתייחס להאבקה על

הרוח (טור ג'), ולבסוף מלאו את  דיי-להשלימו את טור הקריטריונים של האבקה ע

  (דומה/שונה). 'טור ד

  דרכים בהאבקה זרה

עים גרגרי אבקה מפרח אחד אל כיצד מתקיימת האבקה זרה בצמחים? כיצד מגי

  צלקת של פרח מרוחק ממנו?

להאבקה הזרה מסייעים גורמי טבע, כגון רוח ומים, או בעלי חיים הנמצאים 

בסביבת הצמחים. אלה נושאים את גרגרי האבקה מן האבקנים של פרח אחד אל 

ידי רוח -צלקות של פרח אחר. צורות ההאבקה הנפוצות ביותר הן האבקה על

  ידי חרקים.-עלוהאבקה 

פי -בצמחים שונים מותאמים הפרחים לדרכי ההאבקה השונות, ואפשר לשער על

  מראה הפרח ומבנהו, מהי דרך ההאבקה שלו.

  ידי חרקים-פרחים המואבקים על

רוב הפרחים בולטים בצבעם, בריחם, בגודלם ובצורתם, והחרקים נמשכים ֲאליהם. 

רוב, גרגרי - פי-ולעתים גם צוף. על גרגרי אבקה, –החרקים מוצאים בפרחים מזון 

האבקה מחוספסים, והצלקות לעתים דביקות, וכאשר החרקים מבקרים את 

  הפרחים, גרגרי האבקה נאחזים בגופן ומועברים מפרח לפרח.

  ידי הרוח-פרחים המואבקים על

רוב הפרחים קטנים וירקרקים, והאבקנים והצלקות בולטים מתוכם במידה ניכרת. 

ה של גרגרי אבקה חלקים וקלים, והצלקות גדולות ומסועפות. כאשר יש כמות עצומ

הרוח נושבת, גרגרי האבקה מתפזרים לכל עבר, נישאים ברוח וַמגיעים אל פרחים 

  אחרים, ושם הם "נלכדים" בצלקות.

  ד  ג  ב  א  
  קריטריונים  מס'

  להשוואה
האבקה ע"י   האבקה ע"י חרקים

  הרוח
  דומה/שונה

ם בצבעם, רוב הפרחים בולטי    .1
  בריחם, בגודלם ובצורתם.

    

גרגרי האבקה מחוספסים,     .2
  והצלקות דביקות.

    

גרגרי האבקה נאחזים בגופם של     .3
  החרקים ומועברים מפרח לפרח.
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  כעת ענו על השאלות. 

  מה אפשר להסיק מההשוואה?א. 

  

  סכמו את ממצאי הטבלה.ב. 

  

  קראו את הטקסט שלפניכם. 

 את וזהפי שבעה קריטריונים. בנו טבלה, -איטליה לבין צפונה עלהשוו בין דרום 

  כתבו סיכום ורשמו את המסקנה.ולבסוף השוואה, המילות 

  

האזור  –במשך שנים רבות נחשב הדרום לאזור העני של איטליה, ואילו הצפון 

  העשיר והמפותח, אך הדברים הולכים ומשתנים בשנים האחרונות.

האדמה בדרום דלה, כמות הגשמים בו מעטה, ואין שם היו כמה סיבות להבדלים. 

נהרות גדולים שאפשר לנצלם להשקיית השדות. לכן היבול אינו רב, והכנסות 

  האיכרים נמוכות. גם השיטות לעיבוד האדמה במשך שנים רבות היו מיושנות.

בגלל המרחק הרב מהאזורים בדרום איטליה אל מדינות אחרות באירופה התעכבה 

של תעשייה משגשגת, כמו זו שהתפתחה בצפון איטליה. זו הסיבה  התפתחותה

שצעירים רבים מדרום איטליה מהגרים למקומות אחרים לחפש עבודה. חלקם 

מחפשים את מזלם בערי התעשייה בצפון המדינה, ואחרים מהגרים לארצות שמחוץ 

  לאיטליה.

רושת חדשים בשנים האחרונות יש תנופת בנייה ופיתוח בדרום איטליה: בתי ח

כל  –נבנים, כבישים חדשים נסללים, ומוכנסות שיטות חדישות של עיבוד חקלאי 

זאת כדי לשפר את המצב הכלכלי בדרום איטליה ולהקטין את הפער הקיים בין 

  הצפון לדרום.
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  הסיכום
  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סיכוםלתמצית ולהמשותף 

  ;דוגמות . משמיטים1           

  ;תיאורים יםטישמ. מ2          

  ;הסברים יםטשמימ. 3          

  . אין לשלב דעה אישית.4          

             

 .סיכוםשלושה סוגי חשיבה נדרשים לביצוע 

  
. יכולת הבחנה בין 1

 עיקר לטפל

  
. יכולת הסקת 2

 מסקנות

  
 . יכולת הכללה3

הרעיון המרכזי בפסקה 
נחשב לעיקר, ואילו משפטי 

התימוכין (פירוט, דוגמה 
  ותיאור) קשורים לטפל.

אפשר לזהות את הרעיון 
המרכזי בשיטת 

אלימינציה, כלומר מוחקים 
את הטפל, ומה שנותר הוא 

הרעיון המרכזי. לעתים 
נותר יותר ממשפט אחד. 

ת בשלב זה מפעילים א
 עקרון ההכללה. 

בחלק השלישי בסיכום 

נדרשת פעולה של הסקת 

מסקנות. לעתים יש לציין 

מהי דעת כותב המאמר, 

ולעתים יש לציין מה אפשר 

  להסיק מהכתוב. 

לעתים יש להרכיב את 

הרעיון המרכזי של הפסקה 

ממספר משפטים. כלומר 

בכל משפט מצוי חלק 

מהרעיון המרכזי. במקרה 

זה יש להשתמש בעקרון 

 ההכללה. 
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  שימוש בהכללה בתהליך הסיכום

  כאשר אנו קוראים טקסט, ייתכנו שני מצבים של פירוט:

  ביטוי מכליל ופירוט:  א.

בית ספר "ירוק" נדרש לתכנית פעולה בשלושה תחומים: לימודים עיוניים,   

  מוש מושכל במשאבים ואיסוף פעולות למחזור.שי

  פירוט ללא ביטוי מכליל:  ב.

יש למחזר בקבוקים, נייר, סוללות, מכלי משקה גדולים, פסולת אורגנית   

  ופסולת אלקטרונית.

כאשר אנו כותבים סיכום, נכתוב משפטי הכללה, שהם בעצם הרעיונות המרכזיים 

  של הפסקות. 

נשמיט את הפרטים, ונכתוב רק את  –ופירוט  אם יש בטקסט ביטוי מכליל  א.

  הביטוי המכליל.

: שפלת יהודה, מישור החוף, מאזורים שוניםבית הבד מקבל את הזיתים   

  הגליל העליון והגליל התחתון.

  בסיכום נכתוב כך: בית הבד מקבל זיתים מאזורים שונים.   

נשמיט את ננסח ביטוי מכליל, ו –אם יש בטקסט פירוט ללא משפט מכליל   ב.

  הפרטים.

בית הבד צריך להתמודד עם בעיית השיווק באירופה, עם המתחרים הרבים   

  באזור ועם מחירי הזיתים הגבוהים.

  הביטוי המכליל שנכתוב: בעיות רבות.   

  בסיכום נכתב כך: בית הבד צריך להתמודד עם בעיות רבות.  

  ננסח את הביטוי המכליל לפי הנושא המוצג בטקסט. 

  ת החלק המשותף:מצאו א
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  סיכום בשמוָנה שלבים
- מעלים השערות בעקבות ניתוח כותרת הטקסט, רמזים חוץ  שלב א'

תוכניים, משימות וקריאת הפסקה הראשונה, הפסקה האחרונה 

והמשפטים הראשונים של הפסקות (טרום קריאה וקריאה 

  מרפרפת).

או  קוראים את כל הפסקות ומסמנים בהן את הרעיון המרכזי  שלב ב'

אם חל איסור לסמן  מילים וביטויי מפתח (קו מתחת לביטויים).

  בטקסט, יש להעתיק את המשפטים הללו. 

  מוודאים שהטקסט הובן, באמצעות השאלות האלה:   שלב ג'

  מה הנושא?   

  מה נאמר עליו?    

     מהי כוונת הטקסט?    

כללית המתייחסת לפרטים כלליים על הטקסט  פתיחהכותבים   שלב ד'

 –"ז): שם הטקסט, שם המחבר, הנושא הכללי של הטקסט (ת

  רעיון מכליל לטקסט כולו.

  הסיכום: גוף יםתבוכ  שלב ה'

כותבים משפט פתיחה (הכותב קובע / ַמציג) בתוך כדי בחירה    

בַאַחד הפעלים. בהמשך כותבים את עיקרי הטקסט. (יש להימנע 

  משימוש בלשון הטקסט.) 

ין חלקי הטקסט, ומוסיפים מילות קישור מוודאים שיש קשר ב  שלב ו'

  המבטאות את הקשרים. 

מנסחים משפטי מסקנה (בעזרת מילות הקישור משלב ו'),  – בסיום  שלב ז'

  הַמביעים את דעתו של כותב הטקסט. 

קוראים את הסיכום ומוודאים שאין משפטים מיותרים,   שלב ח'

  ושמתקיים רצף בקריאה. 
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  מה כולל הסיכום

      המשפט הפתיח

  . שם המאמר1    חלק זה מכיל

  . שם הכותב2    

  מיומנות הכללה –. הנושא הכללי 3    

ידי -" _______________" שנכתב על )או המאמר(הטקסט   דוגמה:

  ______________ עוסק ב _________________________.

      גוף הסיכום

  ון: קובע, ַמציג, פועל, המבהיר את תכליתו של הטקסט המקורי, כג 1  ליכמחלק זה 

  טוען, מתאר, מוכיח, מעלה, משווה, מוסר מידע על.   

  התייחסות לרעיון המרכזי המציג את עיקר תוכנו של הקטע. 2

  הכותב מבקר את התפיסה של ________________________ בדבר ____________

  לדעתו, _________________________________________________________

  נוסף על כך, ___________________________________________________

  יתר על כן, ______________________________________________________

_____________________________________________________________  

  

  משפט הסיכום

  חלק זה מכיל

    

  מטרה של כותב הטקסט.

  . הסקת מסקנותומנות של לשם כך נדרשת מי

    

  כותב המאמר סבור ש...  דוגמה:

  או

  מן הנאמר אפשר להסיק ש...

  או 

  מן הטקסט למדנו ש...
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  המודל  – תבנית הסיכום

  

  

  ידי _______________-המאמר "_______________" שנכתב על    1חלק 

  דן / עוסק ב__________________    פתיח

  

  

  וען, מתאר, מוכיח, מבקר, משווה)הכותב (קובע, מציג, ט    

     _______________________________________________  

    _______________________________________________  

    _______________________________________________  

    _______________________________________________  

    _______________________________________________  

  _______________________________________________    2חלק 

  בהמשך (אם יש צורך) _______________________________    עיקרי

  _______________________________________________  הדברים

    _______________________________________________  

  

  

      

  המאמר סבור ש _______________________________ כותב     

  או: מהנאמר אפשר להסיק ש __________________________    3חלק 

  _______________________________________________    סיכום

    _______________________________________________  

  

  מאורך הטקסט).  1/5 -שורות (כ 10-8 -שימו  אורך הסיכום לא צריך להיות יותר מ
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  ביטויים הפותחים את גוף הסיכום

  

  כותב המאמר...

  

  מתאר, מספר, מצווה       תיאור

  

 

  מבקר, מגנה, מקטרג, מותח         טקסט

 ביקורת על      ביקורתי

  מנתח, מפרט, מוכיח, מסיק        ניתוח

 

  חולק, מתפלמס, יוצא נגד,         טקסט

 דוחה את עמדתת          עימו

                  

  מדגים, ממחיש, מתבסס                

  מסתמך על, מדגיש,     דוגמה

  מתמקד                

  

  טוען, קובע, סבור, תומך,                    

  מתייצב לימין, מצדיק,         טקסט

  מחזק, מסנגר, מביע הערכה,           טיעון

  משבח, מברך, תמה,                    

  מתפלא, מטיל ספק, מסתייג                    

  

  

  מפרש, מסביר, מבהיר      פירוש          ביטויי סיום

  בודק, חוקר, עוקב      מחקר      ממליץ, מציע, דורש, מבקש,

  משווה, מדמה את... ל...,השוואה         מקווה, מצפה, מזהיר,

  מבדיל בין... לבין                          מתריע, מביע חשש

  מעריך, משער, סבור ש...       סיום            
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  סכמו אותו. קראו את הטקסט שלפניכם, ו

  צמחי תבלין ובושם
פי ד' פלביץ, "צמחי תבלין ובושם," החי והצומח של ארץ ישראל, -(מעובד על

  )1988, 12אנציקלופדיה שימושית מאוירת, כרך 

קנה וקינמון עם כל עצי לבונה מור ואהלות עם כל ראשי בשמים" (שיר  "נרד וכרכום

  ).14השירים, ד' 

השימוש בחלקי צמחים וברכיביהם הכימיים לתיבול מזון ידוע מימי קדם. מאז ועד 

אפשר לחקות על נקלה -היום מעטים התחליפים הסינתטיים לצמחי תבלין, שכן אי

  בות של החומרים המצויים בצמחים.את עושר הטעמים והריחות שמקנות התערו

בעבר שימשו צמחי התבלין לא רק לתיבול מזון, אלא גם למניעת הפצתן של מחלות, 

הודות לחומרים המצויים בהם, הידועים בכושר חיטּוָים. בטקסי פולחן והיטהרות 

השתמשו בצמח האזוב. צמחי תבלין שימשו גם למניעה או לעיכוב של תהליכי 

ידי -משום שהם מכילים חומרים ּכימיים העשויים למנוע ִחמצון עלריקבון במזון, 

חיידקים ופטריות. צמחי התבלין היו ידועים גם בפעולתם כצמחי מרפא, ושימשו 

גוני. -בעיקר לריפוי מחלות במערכת העיכול, שנבעו מאכילת מזון מקולקל או חד

ן הגוף. שימוש רב צמחי התבלין, ובעיקר צמחי הבושם, סייעו בהרחקת ריח הנודף מ

  נודע לצמחים בטקסים דתיים שכללו הקטרת קטורת וגם בתהליך חניטת גופות.

העדויות הראשונות לשימוש בצמחים אלה  התגלו במצרים. המצרים הקדמונים 

הפיקו ריחות וקטורת משרף של עצים ומצמחים שונים, כגון מור ולבונה, או 

מזרח הרחוק. צמחי תבלין ובושם מצמחים אחרים שמקורם במדבריות אפריקה וב

רבים נזכרים בתנ"ך, ובעיקר במגילת שיר השירים. גד השדה (כוסברה) נזכר 

בתיאור ַמן היורד במדבר: "... והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש" (שמות, 

  ).31ט"ז 

הביקוש הגדול וההיצעים הקטנים גרמו להאמרת מחירם של צמחי התבלין, וכך 

ענף בין ארצות הייצור המרוחקות לארצות הביקוש. נתיבי המסע  התפתח מסחר

היבשתיים נשמרו בסוד, וסוחרים הפיצו סיפורי אימים כדי למנוע תחרות על 

מקורות התבלינים ועל הנתיבים המובילים ֲאליהם. למסחר היו השפעות על 

  התפתחות האנושות.

אסייני. באזור זה -פימרבית התבלינים הטרופיים מקורם עד היום באזור הטרו

מוצאם של תבלינים כמו: פלפל שחור ולבן, קינמון וציפורן. רק צמחי תבלין אחדים 

5 
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מקורם באזור הטרופי של יבשת אמריקה: פלפל מתוק ופלפל חריף, וניל ופלפל 

אנגלי. לעומת התבלינים הטרופיים, המקור של מרבית התבלינים העשבוניים הוא 

חדים: כמון, גד השדה, שוָמר, חרדל, מרווה ורוזמרין. באגן הים התיכון. נזכיר א

  מדינות צפון אירופה ומרכזה תרמו את הכרויה (קימל) ואת החזרת.

צריכת התבלינים בעולם הולכת וגדלה בשנים האחרונות, בעיקר עקב העלייה ברמת 

החיים והחשיבות שמייחסים לטעמי המזון ולצורת הגשתו. הרחבת התיירות גורמת 

ת מאכלי עמים ולאימוצם (מאכלים סיניים, הודיים וכד'). גם שיקולי בריאות להכר

משפיעים על צריכת התבלינים: אנשים הזקוקים לדיאטה חסרת מלח, מרבים 

להשתמש בתבלינים, והם אף משתמשים בתחליפי משקאות המבוססים על צמחים 

זון מהיר נטולי קפאין. גם המעבר למזון מוכן והתרחבות רשת המסעדות של מ

מגבירים את השימוש בתבלינים. כמו בעבר, לא מדינות הייצור העיקריות הן 

הצורכות את הכמויות הגדולות, אלא דווקא המדינות המפותחות, שגידול 

  התבלינים בהן מצומצם.

  אין סיכום "הטוב ביותר"

  כל סיכום יכול להיות "הטוב ביותר", אם נקפיד על העקרונות המופיעים במודל:

  ים את הרעיונות המרכזיים;עבסיכום מוב א.

  ב. הסיכום צמוד למבנה המודל.

לפניכם שני סיכומים שונים שכתבו תלמידים. האם הם עונים על 
  נמקו את תשובתכם.הקריטריונים? 

 2סיכום   1סיכום 

המאמר "צמחי תבלין ובושם", 
שהופיע ב"אנציקלופדיה שימושית 
מאוירת", עוסק בנושא שימוש 

  נים בעולם.בתבלי
כותב המאמר ַמציג את תפקידי 
צמחי התבלין. ביניהם הוא מזכיר 
תיבול המזון, מניעת הפצתן של 
מחלות, ריפוי מחלות במערכת 

  העיכול ועוד.
כותב המאמר מסכם ואומר כי 
צריכת התבלינים בעולם הולכת 
וגדלה בשנים האחרונות בעיקר 
משיקולי בריאות ומהתייחסות 

 המזון.    רבת חשיבות לטעמי

המאמר "צמחי תבלין ובושם", שהופיע  
ב"אנציקלופדיה שימושית מאוירת", 
עוסק בגילוי הסגולות של צמחי התבלין 

  ובהפצתן.
הכותב ַמציג את השימושים הרבים של 
צמחי התבלין ואת תפקידם הרב, בעיקר 
בתחומי המזון והרפואה. עוד מציין 
הכותב, כי צריכת התבלינים בעולם 

וגדלה בשנים האחרונות, וכי הולכת 
המדינות המגדלות תבלינים אינן 
המדינות הצורכות אותם, ולכן המסחר 

 מפותח, והמחירים גבוהים.   

30 
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                    *  

  

  

                         

  האסטרטגיה הנדרשת היא "מיזוג טקסטים".                    

  קסטים באותו נושאבמיזוג של כמה ט      סיכום בורר          כוללסיכום 

  יש למפות את הטקסט הקצר יותר ולהוסיף       בהוראה ממקדת   ללא הוראה ממקדת

   פריטים או רעיונות מהטקסט השני, השלישי  כשיש הוראה ממקדת, יש           ללא הוראה יש

  וכן הלאה.    לשים לב להוראות      בטקסטלהשתמש 

  ת המיפוי הממזג יש להפוך לסיכום ממזג.א  כולו לצורך הסיכום.  ולהתייחס רק ֲאליהן 

  בסיכום.            

  :דוגמות להוראות בסיכום בורר

סכמו את המאמר "___". בסיכומכם תארו את הבעיה המרכזית בקטע ואת   *

  גורמיה. ציינו את דעת הכותב. 

שורות). בסיכומכם כתבו על התפתחות הקריאה ועל  15-10(סכמו את המאמר   * 

  חברה. השפעותיה על ה

  "סיכום ממזג" –דוגמה לשיטת עבודה 

  פי הדרישה במשימה.  -החליטו על הקטגוריות למיפוי על  א.

קראו את המאמר הראשון, ומפו אותו (הכנסת פריטים מתאימים לקטגוריות   ב.

  שבמיפוי).

  העבירו קו לרוחב המיפוי לצורך הפרדה (רצוי להחליף את צבע הדיו שלכם).  ג.

שני. קראו אותו, ומפו אותו. הקפידו להוסיף רק את הפריטים עברו למאמר ה  ד.

החסרים בחלק הראשון של המיפוי. אם עליכם להוסיף קריטריונים בתבנית 

  הבסיסית, עשו זאת.

  הדגישו את הרעיונות שהחלטתם להכניס לסיכום.  ה.

פי תבנית הסיכום, כשאתם משלבים את הפריטים מהחלק -כתבו סיכום על  ו.

  המיפוי ומחלקו השני.הראשון של 
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  הציון שלי ____________

  60%  20%  20%  
  שם: ________________

  טוב מאוד

100-80  

  

  

☺☺☺☺ 

. הובאו רק רעיונות 1

עיקריים ללא 

דוגמות, ללא 

הסברים, ללא 

  תיאורים.

  . אורך כנדרש: 2

  מהמקור. 1/5 -כ

. אפשר להבין את 3

הטקסט בלי לקרוא 

  את כולו.

  . יש  פתיח.1

משפט ראשון של  .2

  גוף הסיכום.

. ישנם קשרים בין 3

  הרעיונות.

. קיים שימוש 4

  בסיום.

. רכיבי המאמר באו 5

לידי ביטוי בסיכום 

(עימות, תופעה, 

  השוואה ועוד).

  סגנון:

. המשפטים ברורים ולא 1

  מסורבלים.

  . משלב הלשון מתאים.2

  . הניסוח בהיר.3

. אין העתקות, אלא 4

  שימוש בלשון המסכם.

. יש שימוש בקישוריות 5

  ובכוונה.

  יש שימוש בסימני פיסוק.

  טוב
79-55  

  
����  

. נוסף על רעיונות 1

גם הובאו חלקיים 

דוגמות: פירוט 

  והסבר.

 1/2 -. ארוך מדי, כ2

  מהמאמר.

אפשר להבין -. אי3

את עיקרי הדברים 

במאמר בלי לקרוא 

  אותו.

. חלק מהתוכן חסר 1

  בעיקר פתיח. –

. אין התייחסות 2

רכיבי מבנה של ל

  המאמר.

  . המשפטים מסורבלים.1

  . המשלב אינו מתאים.2

  . הניסוח לא בהיר.3

  . אין העתקות.4

  . יש שימוש בקישוריות.5

. יש שימוש בסימני 6

  פיסוק.

לא עומד 

  בקריטריונים

55-0  

  

����  

. הובאו רוב  1

 דוגמותהפרטים וה

מהמאמר, הושמטו 

  רעיונות מרכזיים.

  . ארוך מאוד.2

התייחסות אין 

 –לתבנית הסיכום 

אין פתיח, אין משפט 

קושר של הגוף, אין 

סיום, אין קישוריות 

  בין הרעיונות.

  . המשפטים מסורבלים.1

  . המשלב אינו מתאים.2

  . הניסוח  לא בהיר.3

  . יש העתקות.4

  . אין שימוש בקישוריות.5

. אין שימוש בסימני  6

  פיסוק. 

 דף מחוון לכתיבת סיכום
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   םוכיסתרגילי 

  1תרגיל מס' 

  " באמצעותו נסכם את כל המיומנויות שנלמדו בספר.אהבנו כל כךיכם טקסט "לפנ

חסמי הקריאה מסומנים בטקסט. הוסיפו לרשימה  –"דיאלוג עם טקסט"   .1

  חסמים שאינם כתובים. 

צרו טבלה ורכזו בה את מקדמי ההבנה. מצד ימין כתבו את המילה ומשמאל   .2

  או הכוונה.(מעבר לקו המקווקוו) את הפירוש, התפקיד 

אמצעים   קשרים  סימני פיסוק  מאזכרים  מילים

  רטוריים

  

  

        

  

  של כל פסקה. נושאכתבו את ה  .3

  

  בכל פסקה. רעיון המרכזיזהו את ה  .4

  

  העל של הטקסט.-מצאו את המשותף בין הרעיונות. ֶזהו רעיו  .5

  

וסק כל ט'. במה ע –ה' ופסקות ו'  –הטקסט מתחלק לשני חלקים: פסקות א'   .6

  חלק?

  

  מהן המסקנות של כל אחד מהחלקים?  .7

  

  הכותב?דעת מהי   .8

  

  כשכתב את המאמר?כוונת הכותב מה היתה   .9

  

  במאמר יש מושגים מתחום הכלכלה.   שימו  

  חפשו במילון את הפירושים של המילים/ביטויים שלפניכם.

  ד. סקר שוק   ג. ערך המטבע     ב. אינפלציה   א. מיתון 
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, כתבו את כל המילים "הרגלי הצריכה של הישראלים"יכם הצירוף לפנ  . 10

  והצירופים השייכים לשדה הסמנטי של אותו צירוף.

  

  

  להשוות מחירים    הרגלי הצריכה           להצטמצם     
  של הישראלים                   

  

  

  

  תרגמו את המילים הלועזיות למילים עבריות.  .11

  , אסוציאציה, פטריוטיזם.טרנד, פריפריה, נוסטלגיה  

  

  לשון

 ויידעו, ותוארושם ואת צירופי ה סמכותהעתיקו מפסקה ד' את צירופי ה  .12

  אותם (הוסיפו את ה"א הידיעה). 

  

  .גבוהושלוש מילים מהרובד ה רבּודָ העתיקו מהטקסט שלוש מילים ברובד ה  .13

  

  הבעה בכתב

נה הישראלי שרוי בו. סכמו את המאמר. בסיכומכם הציגו את הסתירה שהקו  .14

  (רמז: שני החלקים במאמר.)

  

יש הטוענים כי קשה לנו לשנות הרגלים גם אם הם גורמים נזק. התייחסו   .15

  לטענה זו, והביעו את דעתכם עליה.

  

הציגו דוגמה לשינוי שעשיתם או שעשה אדם שהכרתם, בהרגלי הקנייה.   .16

  הסבירו את סיבת השינוי. 
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  כך-אהבנו כל

  )20.12.02בד לפי מאמר מאת יהודית יהב, עיתון "ידיעות אחרונות", (מעו

שנת המיתון האחרונה רשמה שינויים מרחיקי לכת בהרגלי הצריכה של 

הישראלים. היא לימדה אותם להצטמצם, להשוות בין מחירים, לחפש 

מחירים, לחפש מבצעים, לחשוד במותגים ולנסוע כמה קילומטרים רחוק יותר 

די להוזיל את סל הקניות. פתאום כולם מחפשים חנות עודפים, קונים יותר כ

תוצרת מקומית, מעדיפים מסעדות פועלים על מסעדות יוקרה וחוזרים לקנות 

חלב בשקית במקום בקרטון. לאט לאט לומד הישראלי הפזרן לקנות מה 

  שדרוש לו, ולא יותר מזה.

  

ק איפה יותר זול. איש לא רוצה גם בקרב בעלי היכולת הטרנד החדש הוא לבדו

להרגיש פראייר ולהוציא יותר על מוצר, שבחנות אחרת נמכר הפחות. הקונה 

הישראלי נעשה מודע יותר לכוח שלו, משתמש בתחרות לטובתו, דורש שירות 

  נאות, ונעזר בארגוני צרכנים כאשר הוא מרגיש ש"סידרו אותו".

  

לי להוזיל מחירים בצורה אפשר ב-המשווקים מצדם למדו שהיום כבר אי

קיצונית והקימו חנויות מוזלות, לדוגמה: "ג'ימבו" של "קלאב מרקט", ולצדן 

  פורחים מרכולים פרטיים.

  

השינויים שחלו באופי הקנייה הישראלי דומים לשינויים שחלו בארה"ב לפני 

מספר שנים. השינוי התחיל עם המעבר של המכולות הקטנות לחנויות בתוך 

ולאחר מכן לחנויות הענק המוזלות בפריפריה. תמיד יהיה ביקוש הקניונים 

לחנויות ולסניפים בתוך הערים בגלל הנגישות, אבל בחנויות הגדולות המגוון 

לכן הן מושכות יותר קהל. נוסף  –גדול ומרשים יותר, המחירים נמוכים יותר 

רים לכך, חוקרים מעריכים כי גם אם המיתון יחלוף, את הנטייה לחפש מחי

  נמוכים יותר כבר אי אפשר יהיה לעצור בעתיד.

  

סל הקנייה קטן השנה גם בגודלו וגם בערכו. היום אנשים מתרכזים יותר 

פי רשימה. ממחקר חדש עולה כי -במוצרים הנחוצים, ורבים חוזרים לקנות על

מהלקוחות בוחנים היום את המוצרים בתשומת לב, לא מבצעים קנייה  50%

פסקה 
 א'

פסקה 
 ב'

פסקה 
 ג'

פסקה 
 ד'

פסקה 
 ה'

5 

10 

15 

20 



206 

 

, אלא מסתכלים על המוצר מכל הכיוונים וקוראים בתשומת עיוורת כמו בעבר

  לב את התווית לפני שמחליטים לקנות.

  

מול שינויים אלה בולטת הנאמנות של הצרכן הישראלי למספר מוצרים 

"נצחיים". ממחקר שבדק מהם המוצרים שנמכרו הכי הרבה מבחינה כמותית 

של "תנובה" מנצחת בתחום  5%" ולא בערכים כספיים, עולה כי גבינת "קוטג'

הגבינות (לפני ש"שטראוס" חדרה לשוק), ו"מילקי" של "שטראוס" שולט 

בתחום מעדני החלב. בחטיפים המלוחים ה"במבה" היא המנצחת. בין 

  ליטר וכו'. 1.5המשקאות המוגזים מובילה בגדול "קוקה קולה" בבקבוק 

  

משך שנים ארוכות? כיצד קורה שישראלי שומר אמונים לאותם מוצרים ב

האם זו רק הצלחה של שיווק ופרסומת? או אולי נוסטלגיה? איך לא נמאס לנו 

מאותו קופה, או מאותה קופסת קוטג', ואנחנו ממשיכים לדבוק באותן 

קופסאות של "קורנפלקס" ובקבוקי "קוקה קולה", שניצבים מולנו על השיש 

ד אחד אנו רוצים מוצרים מצ –במטבח? נראה כי אנו מצויים בין הפטיש לסדן 

  חדשים, ומצד אחר אנו חשים צורך להיות נאמנים למוצר הישן.

מתרגלים  –יש הטוענים כי הסיבה היא השפעה חזקה של הרגלי הילדות 

לטעם מגיל צעיר. המוצר חודר למערכת האסוציאטיבית שלנו כמשהו מוכר, 

. מחקרים שמספר לנו סיפור עבר. מתברר שאנשים מפתחים נאמנות לטעם

לעולם ימשיך  –בארה"ב הראו כי מי שכילד שתה בבית רק "קוקה קולה" 

לשתות "קוקה קולה". בארץ המוצרים שוקו או "קולה" מלווים את הצרכנים 

כבוגרים. מנגד יש הטוענים, כי מאחורי כל הצלחה כזו אין פטריוטיזם או 

ית חזקה, נוסטלגיה, אלא עומדת אחת משתיים: מערכת מכירה והפצה מקומ

שממילא שולטת בשוק, או הישענות על מותג בין=לאומי מוכר, שמאחוריו ידע 

  טכנולוגי מוכח.

דבר אחד ברור: באהבה כמו באהבה צריך להתחדש כל הזמן. היצרניות לא 

מרשות לעצמם להסתמך רק על הנוסטלגיה ועל הזיכרונות של הישראלי 

סת קפה נמס של "עלית"), המצוי, משקיעות מדי פעם בשינוי האריזה (קופ

 –ה"במבה" יוצרה בקיץ גם בצורה גלגלים, ולעיתים גם בטעם  –בשינויי צורה 

  "מילקי" קיבל טעמים נוספים.
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~ 

  להלן תזכורת לסימנים בטקסט.   א. 

  ___  מילים לא מוכרות  
    ___    מאזכרים  
  מילות קישור   
  ~    סימני פיסוק  
  *  אמצעים רטורטיים  

  כך-אהבנו כל

  )20.12.02לפי מאמר מאת יהודית יהב, עיתון "ידיעות אחרונות", (מעובד 

של  הצריכהבהרגלי  מרחיקי לכת(שנת המיתון האחרונה רשמה שינויים 

להצטמצם, להשוות בין מחירים, לחפש  אותםלימדה  היאהישראלים. 

ולנסוע כמה קילומטרים רחוק יותר  במותגיםמחירים, לחפש מבצעים, לחשוד 

וזיל את סל הקניות. פתאום כולם מחפשים חנות עודפים, קונים יותר כדי לה

תוצרת מקומית, מעדיפים מסעדות פועלים על מסעדות יוקרה וחוזרים לקנות 

חלב בשקית במקום בקרטון. לאט לאט לומד הישראלי הפזרן לקנות מה 

  שדרוש לו, ולא יותר מזה.

  

ה יותר זול. איש לא רוצה החדש הוא לבדוק איפ הטרנדגם בקרב בעלי היכולת 

ולהוציא יותר על מוצר, שבחנות אחרת נמכר הפחות. הקונה  פראיירלהרגיש 

הישראלי נעשה מודע יותר לכוח שלו, משתמש בתחרות לטובתו, דורש שירות 

  ".אותו, ונעזר בארגוני צרכנים כאשר הוא מרגיש ש"סידרו נאות

  

להוזיל מחירים בצורה אפשר בלי -(המשווקים מצדם למדו שהיום כבר אי

קיצונית והקימו חנויות מוזלות). לדוגמה: "ג'ימבו" של "קלאב מרקט", ולצדן 

  פורחים מרכולים פרטיים.

(השינויים שחלו באופי הקנייה הישראלי דומים לשינויים שחלו בארה"ב לפני 

מספר שנים. השינוי התחיל עם המעבר של המכולות הקטנות לחנויות בתוך 

). תמיד יהיה ביקוש בפריפריהים ולאחר מכן לחנויות הענק המוזלות הקניונ

, אבל בחנויות הגדולות המגוון הנגישותלחנויות ולסניפים בתוך הערים בגלל 

לכן הן מושכות יותר קהל. בנוסף  –גדול ומרשים יותר, המחירים נמוכים יותר 

ש מחירים לכך, חוקרים מעריכים כי גם אם המיתון יחלוף, את הנטייה לחפ

  נמוכים יותר כבר אי אפשר יהיה לעצור בעתיד.
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~ 

~ 

(סל הקנייה קטן השנה גם בגודלו וגם בערכו. היום אנשים מתרכזים יותר 

במוצרים הנחוצים), ורבים חוזרים לקנות עם רשימה. ממחקר חדש עולה כי 

קנייה מהלקוחות בוחנים היום את המוצרים בתשומת לב, לא מבצעים  %50

בעבר, אלא מסתכלים על המוצר מכל הכיוונים וקוראים בתשומת  כמו עיוורת

  לב את התווית לפני שמחליטים לקנות.

(מול שינויים אלה בולטת הנאמנות של הצרכן הישראלי למספר מוצרים 

"נצחיים"). ממחקר שבדק מהם המוצרים שנמכרו הכי הרבה מבחינה כמותית 

של "תנובה" מנצחת בתחום  5%טג'" ולא בערכים כספיים, עולה כי גבינת "קו

הגבינות (לפני ש"שטראוס" חדרה לשוק), ו"מילקי" של "שטראוס" שולט 

בתחום מעדני החלב. בחטיפים המלוחים ה"במבה" היא המנצחת. בין 

  ליטר וכו'. 1.5המשקאות המוגזים מובילה בגדול "קוקה קולה" בבקבוק 

  ים במשך שנים ארוכות?) (כיצד קורה שישראלי שומר אמונים לאותם מוצר

? איך לא נמאס לנו נוסטלגיההאם זו רק הצלחה של שיווק ופרסומת? או אולי 

באותן  לדבוקמאותו קפה, או מאותה קופסת קוטג', ואנחנו ממשיכים 

קופסאות של "קורנפלקס" ובקבוקי "קוקה קולה", שניצבים מולנו על השיש 

מצד אחד אנו רוצים מורים  – ןהפטיש לסדבמטבח? נראה כי אנו מצויים בין 

  חדשים, ומצד אחר אנו חשים צורך להיות נאמנים למוצר הישן. 

מתרגלים  –(יש הטוענים כי הסיבה היא השפעה חזקה של הרגלי הילדות 

שלנו כמשהו מוכר,  האסוציאטיביתלטעם מגיל צעיר). המוצר חודר למערכת 

נאמנות לטעם. מחקרים שמספר לנו סיפור עבר. מתברר שאנשים מפתחים 

לעולם ימשיך  –בארה"ב הראו כי מי שכילד שתה בבית רק "קוקה קולה" 

לשתות "קוקה קולה". בארץ המוצרים שוקו או "קולה" מלווים את הצרכנים 

או  פטריוטיזםכבוגרים. מנגד יש הטוענים, כי מאחורי כל הצלחה כזו אין 

והפצה מקומית חזקה,  נוסטלגיה, אלא עומדת אחת משתיים: מערכת מכירה

לאומי מוכר, שמאחוריו ידע -על מותג בין הישענותשממילא שולטת בשוק, או 

  טכנולוגי מוכח.

(דבר אחד ברור: באהבה כמו באהבה צריך להתחדש כל הזמן). היצרניות לא 

מרשות לעצמם להסתמך רק על הנוסטלגיה והזיכרונות של הישראלי המצוי, 

ינוי האריזה (קופסת קפה נמס של "עלית"), בשינויי והן משקיעות מדי פעם בש

 –ה"במבה" יוצרה בקיץ גם בצורה גלגלים, ולעיתים גם בטעם  –צורה 

  "מילקי" קיבל טעמים נוספים.
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  . שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו קראו את הטקסט

"כשהעבדות במובנה המסורתי עברה מן העולם, בני אדם [נעשו] 

  מוסד הטלוויזיה, במלוא מובן המילה"משועבדים למעשה ל

  מעובד עפ"י מאמרו של א' אורבך

אחד הסעיפים הקלים לביצוע במדינות דמוקרטיות בנושא זכויות האדם הוא 

הסעיף הקובע כי "לא יהיה אדם עבד או משועבד; עבדות וסחר עבדים ייאסרו לכל 

  צורותיהם".

  

תי מודרני ניצבת הקופסה הגדולה אצלנו אין עבדות; אבל במרכזו של כל סלון בי

הטלוויזיה, ואנחנו עבדיה מרצון. בגלל הטלוויזיה ניזונים כולנו מאותו  –והאהובה 

שהמלכנו עלינו, אנחנו מתרגשים יחד, צוחקים  טלוויזיהמזון רוחני ותרבותי. בגלל ה

הילדים  טלוויזיהיחד, שרים יחד והולכים לשירותים יחד בזמן הפרסומות. בגלל ה

נו בוחרים להתלבש באותה תלבושת אחידה, באותה תספורת אחידה, והם של

כל הבחורות יודעות שלהיות  טלוויזיהבולעים אותן מילים בסופי המשפטים. בגלל ה

יודעים כולם שהכי חשוב שתהיה יפה,  טלוויזיהיפה ורזה זה הכי חשוב. בגלל ה

  מוכשר ויצירתי.

  

חיר הִקְדָמה, אלה "כבלים", בשתי לא, אין פה פגיעה בזכויות האדם. זהו מ

  המשמעויות, ששמנו על עצמנו מרצון.

  

עולמות חדשים, מידע  – טלוויזיהאמנם כולנו יודעים את יתרונותיה האדירים של ה

מהיר וחופשי, תחרות, סקרנות והשכלה. אבל כשאני קורא בהכרזה על זכויות 

עבדות וסחר עבדים האדם, כי לא יהיה אדם עבד או משועבד, כשאני קורא כי 

ייאסרו לכל צורותיהם, אני תוהה ביני לביני (בזמן שמשדרים פרסומות) אם לא 

החלפנו עבדות גוף בעבדות נפש, מכירה בהתמכרות. האם הקהל המוחא כפיים 

  בהתלהבות באלפי אולפנים, עושה מה שהוא רוצה או מבצע את שרוצים ממנּו?

  

עבדים, במובנו הישן, הפך עמים אחדים אין זו טרוניה על הציוויליזציה. סחר 

לעבדים ועמים קבועים לאדונים, כמעט בלי יכולת להימלט מגורל זה. תעשיית 

5 
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, להבדיל אלפי הבדלות, מאפשרת לכולם להיות אדונים ומשרתים כאחד. טלוויזיהה

  היא אינה גורסת כפיפות ושלילת חירויות, עוני ועינוי.

  

יות האדם לאזרח המודרני החי במדינה אבל אם תנוסח יום אחד אמנת זכו

מדינה שבה כל הזכויות הכתובות בהכרזת האו"ם המקורית  –דמוקרטית ומתוקנת 

; לקּבוע טלוויזיההייתי מבקש להקדיש פרק למקומה של ה –כבר באו על מימושן 

בהצהרה ובמעשה את ההגבלות על גיל המשתתפים, על זכויות המשתתף והצופה, 

הְמַׁשדר. שמנהיגים ונבחרים יגידו מה שנכון, ולא מה שמצטלם על חובות העורך ו

  יפה יותר.

  

והייתי שמח אם באמנה כזו, אמנת זכויות האדם החופשי, יבואו לביטוי זכויותיו 

, לחירות ממניפולציות פרסומיות וחדשותיות. הייתי טלוויזיהשל הצופה לחופש מ

, לפחות כשם לוויזיהטרוצה שתימצא הדרך להגביל את הכוח המשעבד של ה

  שמזהירים מפני אלכוהול וסיגריות.

  

"כשהעבדות במובנה המסורתי עברה מן העולם, בני אדם [נעשו] 

   – משועבדים למעשה למוסד הטלוויזיה, במלוא מובן המילה"

  משימות 

  . א. מהי טענתו המרכזית של כותב המאמר?1

  .)12(שורה  ...אלה "כבלים", בשתי המשמעויות  ב.    

  לו שתי משמעויות מתכוון הכותב?ילא  

  

  פי המאמר.-ציינו שלושה יתרונות של הטלוויזיה על  . א. 2

  מה ַמציע כותב המאמר לפי פסקה ו'?  ב.    

  

  ?20" בשורה טרוניהמה פירוש המילה "  .3

  ד. הטרדה    ג. כעס     ב. טענה קשה     א. דעה    

  )? 23" (שורה גורסתמה פרוש המילה "  

  ד. טוחנת  ג. מלמדת     ב. מכרסמת   ת א. מעודד   

25 

30 
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  ציינו למה מתייחסים האזכורים.  .4

  ).5" (שורה מרצון עבדיהואנחנו "...   א.

  ).8..." (שורה בולעים אותן מילים והם"...   ב.

  

  בפסקה ב' ישנה חזרה על מילת קישור.  .5

  ?החוזרתמהי מילת הקישור   א.

  על איזה קשר היא מורה?  ב.

  ת מאותו סוג קשר.כתבו מילה נוספ  ג.

  

  מה תפקיד המרכאות בפסקה א'?   .6

  ד. לשון סגי נהור  ג. מושג   ב. ציטוט     א. סלנג    

  

ציינו אמצעי רטורי אחד שהכותב משתמש בו (חזרה, מטפורה, דימוי, שאלה   .7

  רטורית). הביאו דוגמה מהטקסט.

  

, פועל, שם ַזהו את חלק הדיבר שהמילים המסומנות בקו מציינות (שם עצם  . א.8

  תואר, שם פעולה).

ותרבותי... אני תוהה האם  רוחניכולנו מאותו מזון  הטלוויזיה ניזוניםבגלל   

  .התמכרותמכירה ב החלפנולא 

  הפכו את המשפט שלפניכם מפעיל לסביל:  ב.   

  .הילדים רוכשים מוצרים רבים בעקבות הצפייה בטלנובלות  

  

  הבעה בכתב

הם לצפות בתכניות טלוויזיה מסוימות בטענה שהן הורים רבים מונעים מילדי  .9

את דעתכם על  חוושורות), ובו  20 - 15משפיעות עליהם לרעה. כתבו מאמר (

  את דבריכם. נמקועמדת ההורים. 

  

סכמו את המאמר. בסיכומכם הסבירו את טענת הכותב כי בני האדם נעשו   .10

  משועבדים למוסד הטלוויזיה במלוא מובן המילה. 



212 

 

  השאלות. שלפניכם, וענו על טקסט ו את הקרא 

  עושים דברים ביחד וירטואלי

  27.6.06יובל דרור, ידיעות אחרונות 

  

בוצע מחקר בעמק הסיליקון שניסה להבין כיצד הטכנולוגיה  90 -בסוף שנות ה

משפיעה על המשפחה. החוקרים שאלו מה הופך אנשים ל"משפחה". פעם אחר פעם 

דברים ביחד." עבור אותם אנשים, משפחה היא לא יחידה ענו להם: "אנחנו עושים 

פי פעולה: משפחה יוצאת -ארגונית טבעית, אלא קבוצה של אנשים המוגדרת על

לטיולים ביחד, רואה טלוויזיה ביחד, אוכלת ביחד, חולקת חוויות ביחד. לכן אין 

יות להתפלא שעבור אותם אנשים, ואולי עבור כולנו, למכשירים שמאפשרים לנו לה

טלפונים, איתוריות, מזכירות אלקטרוניות, מצלמות  –ביחד יש משמעות מיוחדת 

משפחתי טכנולוגיות רבות, -השנים האחרונות חדרו למרחב הפרטי 30 -אינטרנט. ב

שאמורות לסייע לנו להיות ביחד גם כאשר אנחנו לא ביחד. בעולם היפראקטיבי שבו 

הורים מאפסנים את הילדים בגנים דורשים מהעובד להיות זמין כל הזמן, שבו 

  בערב, יש חשיבות מכרעת לטכנולוגיות האלו. 8בבוקר ועד השעה  7מהשעה 

לכאורה, אנו צריכים לברך עליהן. אחרי הכול, איך היו נראים החיים שלנו בלעדיהן. 

אבל אפילו זיגמונד פרויד הבין שלכל מטבע יש שני צדדים. בחיבורו הידוע "תרבות 

כתב פרויד: "אדם יכול לשאול את עצמו: האם אין רווחים  1930 -בלא נחת" מ

   –בכל פעם שאני רוצה  –בהנאה, האם אין תוספת לתחושת האושר אם אני יכול 

לשמוע את קולו של ילדי שמתגורר מאות קילומטרים הרחק מביתי, או אם אני יכול 

ם ליעדו?" כך שחבר שלי שנסע מעבר לימים הגיע בשלו-ללמוד בדרך מהירה כל

תשובתו של פרויד מפתיעה. "אילו לא היו מופיעות מסילות ברזל שכבשו את 

המרחק, הילד שלי לא היה עוזב את הבית, ואני לא הייתי צריך את הטלפון כדי 

לשמוע את קולו. אילו שיט על האוקיינוס באמצעות אנייה לא היה אפשרי, החבר 

הייתי צריך להשתמש בכבלים (של שלי לא היה יוצא למסע הארוך שלו, ואני לא 

  טלגרף) במטרה להרגיע את חרדתי באשר לגורלו."

פרויד רומז לכך שהטכנולוגיות ה"מחברות" הן בעצם תשובה לטכנולוגיית 

כמו  –ה"מנתקות". כיום נשמעה הטענה שאפילו טכנולוגיות התקשורת המחברות 

הן בעצמן  –ט התוכנות למסרים מידיים, הטלפון הסלולרי ומצלמת האינטרנ
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טכנולוגיות מנתקות. כאשר אני שולח דואר אלקטרוני לאימא שלי, אני עושה זאת 

בדרך כלל על חשבון שיחת טלפון, שלא לומר על חשבון ביקור בביתה. כאשר אני 

משתמש במצלמת אינטרנט כדי לדבר עם אחותי, אני עושה זאת ומרגיש כאילו 

  במצלמה. ראיתי אותה –"פגשתי" אותה. אחרי הכול 

נראה אם כן, שטכנולוגיות התקשורת החדשות ַמציבות בפנינו דילמה ומחייבות 

אותנו להתייחס ֲאליהן בביקורתיות. מצד אחד, הרבה יותר קל לתקשר (גם) עם בני 

משפחה באמצעותן. מצד אחר, בואו נודה באמת, אנחנו לא באמת עושים דברים 

" וכי יש לשנותה מ"ביחד פיזי" ביחד. הייתכן שהבעיה היא בהגדרת ה"משפחה

  ל"ביחד וירטואלי"?

  

  : משימותעושים דברים ביחד וירטואלי

כיצד אנשים נוהגים להגדיר משפחה? והאם טיעונו של הכותב עולה בקנה אחד   .1

  עם הגדרה זו? הסבירו את תשובתכם.

  

כיצד שיחת טלפון המלווה במסך וידיאו נתפסת כ"ביחד פיזי" או כ"ביחד   .2

  ואלי"? נמקו את תשובתכם.וירט

  

בטיעונו של הכותב יש למעשה רעיון של דבר והיפוכו (אוקסימורון). הוא מביא   .3

  את דבריו של פרויד. כיצד דברים אלה מתקשרים לטענת הכותב?

  

עולה נימה ביקורתית של הכותב על חיי המשפחה המודרנית.  1בסוף פסקה   .4

  יקורתו? הסבירו את תשובתכם.באיזו מילה הוא משתמש כדי להביע את ב

  

  מילות קישור בתפקידים האלה: 2מצאו בפסקה   5

  תכלית, תנאי.   הוספה, ברירה,   

כתבו סיכום קצר של המאמר. בסיכומכם התייחסו לטענת הכותב, לביסוס   .6

  דבריו ולמסקנתו.

" לבין המאמר עושים דברים ביחד וירטואלימה המשותף בין המאמר "  .7

  ..."?בנה המסורתיכשהעבדות במ"
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  קראו את הטקסט שלפניכם, ובצעו את המשימות שאחריו. 

  מילולית-תקשורת לא –שפת הגוף 

, אב תשנ"ה, אוגוסט 24, גיליון "משקפיים"(מעובד לפי מאמר מאת ס' אימור, 

1995(  

היא שפה עתיקה ביותר. זוהי שפה של סימנים שהגוף משדר, שפת הגוף 

ת רגשותיו ואת מחשבותיו של האדם. המחקרים ובאמצעותה הוא מבטא א

מראים שסימני גוף רבים הם מולדים. סימנים כאלה הם, לדוגמה, הבעות 

פנים של עצב, של שמחה, של כעס או של דאגה וכן הבעות העיניים ותנועות 

, כמו תנועות גוף חלק מהמידע שהגוף מעבירהאישונים. אפשר לזהות בקלות 

ימנים פחות גלויים, כמו הקווים שעל כף היד או על כף ומצבי גוף, אך יש גם ס

  הרגל או הסימנים על גלגל העין והאישון.

  

במקרים רבים שפת הגוף מוסרת מידע מדויק למדי על מצבו הנפשי או הרגשי 

של האדם. למשל, האישונים בעיניים מתרחבים כאשר מסתכלים על משהו 

תקלים במשהו דוחה או הגורם הנאה או שמחה, והם מתכווצים כאשר נ

במשהו המעורר אדישות או ריחוק. תגובות אלה של האישונים אינן מודעות. 

אדם ֵמגיב אינו מודע גם לצורת האישונים של הזולת. במפגש חברתי יש נטייה 

להתקרב אל אנשים שאישוניהם מורחבים, משום שאנשים אלו משדרים 

  פתיחות, רצון לקשר והנאה מן המפגש.

  

אישית יש לשפת הגוף תפקיד חשוב. במחקרים מסוימים -רת הביןבתקשו

מצאו שחלק רב מהתקשורת אינו מילולי, אלא בא לידי ביטוי באמצעות צליל 

שפת הסימנים של הגוף. לעתים אנו  –הקול וגובהו, קצב הדיבור ובעיקר 

אומרים לעצמנו: "יש לי הרגשה שהוא משקר..." או "הוא לא מחבב אותי...". 

כלל כתגובה למסרים שגופו של האדם שאנו -שות כאלה נוצרות בדרךתחו

מדברים ִאתו, מעביר בעזרת אלפי סימנים קטנים. המחקר מראה כי סימנים 

- , ולכן כאשר יש איפי חמישהמילוליים חזקים מהסימנים המילוליים -לא

מילולי עורר -התאמה בין השניים, האדם נשאר בתחושה החזקה שהמסר הלא

  ה הולכת ומתרחבת עם הגוף.בו התאמ

 פסקה א'

 פסקה ב'

 פסקה ג'

5 

10 
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יש סימנים שאינם מולדים אך נלמדים בחברה מסוימת, כלומר הם תלויים 

בתרבות. לדוגמה, בתרבות המערבית נהוג לפרש תנועות כמו הנחת יד על כתפו 

של מישהו שמדברים אתו, כאות לידידות ולקרבה, ונגיעת יד כסימן לברכה. 

ועה כזאת עלולה להתפרש כחדירה לעומת זאת, בתרבות המזרח הרחוק תנ

גסה לפרטיות ואפילו כעלבון, כי משתמשים בה רק בתקשורת בין אנשים 

קרובים מאוד. אם כך, סימני הגוף שונים מתרבות לתרבות, ולפעמים יש להם 

  אפילו משמעות הפוכה.

  

רוחב התנועות וכמות התנועות גם הם תלויים בתרבות. בתרבות שבה נהוג 

גשות, כמו התרבות היפנית, התקשורת איננה מלווה בתנועות רבות. להסתיר ר

גם כאשר משתמשים בתנועות, הן קטנות מאוד וקרובות לגוף. שיחה בין יפנים 

כמעט שאיננה מלּווה בתנועות ידיים. אולם בתרבות שבה מקובל לבטא רגשות 

בגלוי, כמו בתרבות הישראלית ובתרבות האיטלקית, משתמשים בתנועות 

  חבות ופתוחות. ר

  

הבנה של שפת הגוף יכולה לעזור לנו במגעינו עם הזולת גם מפני שהיא עוזרת 

לפרש נכון את הרגשות ואת ההתנהגויות של האדם שאנו מדברים אתו, וגם 

מפני שאנו יכולים להשתמש בה כדי להבהיר עמדה או רגש. בעידן המודרני 

ם דורשים נוכחות פיזית, כמו האדם נשען יותר ויותר על אמצעי תקשורת שאינ

טלפון ודואר אלקטרוני. מצב זה מעורר את החשש שבתקשורת כזאת 

פנים. האם בעתיד -אל-המשמעות של המסר איננה עוברת כמו בשיחה פנים

  אנו עלולים לאבד את שפת הגוף שלנו?

  ערכו דיאלוג עם הטקסט.

  בצעו משימות טרום קריאה וקריאה מרפרפת.  .1

  שאספתם? (כותרת, ת".ז, שאלות מטרימות).מהן ההשערות   

  סמנו את חסמי הקריאה:  .2
  __  מילים לא מוכרות    
  כ         מאזכרים  
  מילות קישור  
  ~    סימני פיסוק  
  *  אמצעים רטוריים  

  אם חל איסור לסמן בטקסט, כתבו את החסמים בטבלה במחברת. 

 פסקה ד'

 פסקה ה'

 פסקה ו'
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  : משימותמילולית-תקשורת לא –שפת הגוף 

ני סוגים של סימני שפת הגוף. ציינו את שני הסוגים האלה, בקטע מוצגים ש  .1

  והביאו דוגמה לכל סוג.

  

  אישית?-מה תפקידה של שפת הגוף בתקשורת הבין  .2

  

ציינו דוגמה אחת של שימוש בשפת הגוף המופיעה בטקסט, ודוגמה אחת   .3

  שאינה מופיעה בטקסט.

  

  " בפסקה א'?מולדיםמה פירוש המילה "  . 4

  דים אותםאין לומ  א.

  אדם אינו שולט בהם  ב.

  נולדים ִאתם  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  שלפניכם. מאזכריםכתבו למה או למי מתכוונים ה  .5

(שורה  בה), ג. "להשתמש 22(שורה  השניים), ב. "בין 22" (שורה בוא. "עורר    

  ).41" (שורה כזאת), ד. "תקשורת 39

  

  שלפניכם: קישורמילות הציינו את התפקיד של כל אחת מ  .6

), ד. "כלומר" 28), ג. "כי" (שורה 22א. "אך" (פסקה א'), ב. "ולכן" (שורה    

  ).24(שורה 

  

  ?  18בשורה מרכאות א. מה תפקיד ה  .7

  ? 17בשורה  קו המפרידב. מה תפקיד ה  

  מה תפקידה של פסקת ה'?  .8

  להסביר שסימנים נלמדים בחברה מסוימת.  א.

  קה ד'.לתת דוגמה לנאמר בפס  ב.

  להוכיח שיש סימנים שאינם מולדים.  ג.

  אף לא אחת מהתשובות.  ד.
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  .דעהושני משפט  עובדההעתיקו שני משפטי   .9

  הכתוב בפסקה האחרונה? נימתמהי   .10

  הטקסט? כוונתמהי   .11

  להציג בעיה עתידית.  א.

  מילולית.-לתת מידע בנושא תקשורת לא  ב.

  מילולית.-ת לבין תקשורת לאלהראות את השוני בין תקשורת מילולי  ג.

  להראות את ההבדל בין סימני גוף מולדים לבין כאלה שאינם מולדים.   ד.

  אוצר מילים

  (מנוגדות) למילים האלה: מילים הפוכותכתבו   .12

  א. פתיחות ב. ריחוק ג. הנאה ד. שקר ה. עצב ו. מתכווץ  

  סמנטיקה

  .שונים שדות סמנטייםלפניכם ארבע מילים השייכות ל  .13

  כעס, כף הרגל, הבעות פנים, טלפון.

  לאיזה שדה סמנטי שייכת כל מילה?  א.

  הוסיפו ארבע מילים לכל שדה סמנטי.  ב.

  כתיבה

סכמו את המאמר. בסיכומכם הדגישו את תפקידה של שפת הגוף בתקשורת   .14

  אישית ואת מקור התפתחותה. -הבין

  המלצה לשיטת עבודה

קראו את הטקסט, ונסו לשער מהו הנושא עברו ברפרוף על השאלות בטרם ת  א.

  המדובר. 

  ).14קראו את משימת הסיכום הבורר (שאלה   ב.

קראו כל פסקה, וכתבו במחברת את הנושא שלה. העתיקו כל משפט הקשור   ג.

  לסיכום הבורר.

  רק בשלב הזה עברו לקרוא את השאלות.   ד.

  נראה לכאורה תהליך "מבזבז זמן" אך לא!!!

הכיתות תידרשו לקרוא טקסטים ארוכים, ולא תזכרו היכן  ככל שתעלו בסדר

התשובה לשאלה שאתם צריכים לענות עליה. אם תרשמו את נושא הפסקה תוכלו 

לקרוא את הטקסט מס'  לא תזדקקובקלות להתמצא במאמר, ובסיכום הבורר 

  פעמים ותוכלו לבצע את המשימות במהירות גדולה יותר ובמדויק.
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  כם, וענו על השאלות שאחריו. קראו את המאמר שלפני

  מדוע כותבים על קירות?

  )(מעובד לפי רפי רחמים, עיתון "קשר עין"

  

מדוע מרשים לעצמם אנשים רבים ושונים לכתוב על קירות בתים, על עמודים, 

  על חומות עתיקות, על מצבות ועל מבנים ואפילו על עצים?!

, להשחית, ואפילו לפגוע בשרידי מה מניע אותם לשרבט ברשות הרבים, ללכלך

עבר שאין להם תחליף? מתברר שבארה"ב פורסם ספר עב כרס, "גרפיטי" 

(כתובות על קירות), המנתח כתבים ומניעי כתיבה של אנשים שונים בהווה 

ובעבר. אפילו כתובות בבתי שימוש ובבתי ספר הועתקו ונחקרו. במאמר זה 

  ת.אביא את רשימת מניעי הכתבים על הקירו

הכתב משמש אמצעי תקשורת, ובאמצעותו אדם מוסר לאדם או לקבוצת 

אנשים הודעה כלשהי. כך רושמים צופים על קיר: "לך בכיוון החץ", וכך אתה 

מוצא הודעות כאלה: "רון אוהב את נופר", "מוטי הוא חמור גדול", "אני 

העיר  שונא את המורה טל", ועוד. מעניין שכתובות מסוג זה נמצאו על קירות

  העתיקה פומפיי, עיר החטאים והזימה.

המידע על הקירות נועד לא רק למי ששמם ננקב, אלא לציבור הרחב, וכך הופך 

  המידע לנחלת הרבים, למידע ציבורי, לשמועה.

יד אנדרטה, על פסל לזכר -כתובות שנרשמו במקומות מפורסמים, כגון על

ל מדרון תלול של סלע, גיבור או מאורע, באתר היסטורי, על ראש הר או ע

  מקנים לכותבים "במשיכת יד" חיי נצח.

בכל אדם מקננת בעומק הלב תשוקה עזה להיות מונצח, ולו רק כזיכרון. 

השאיפה לנצחיות מדומה ושדופה על חשבון יופיים של אתרים היסטוריים  

מעידה על גסות ועל בורות. כך מנציח הכותב את פגמי אופיו ואת תרבותו 

  ותו לא.הירודה, 

כתובות רבות משמעות אמצעי לתעמולה פוליטית, ובכלל זה כתובות כגון: 

  "רק שרון יביא שלום", "העם עם הגולן", "דור שלם דורש שלום", ועוד ועוד.

קה פס
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יש שנתּפסים לשיטות תעמולה אלה על חשבון יופייה של העיר, שהרי אנשים 

י התעמולה ַמגיעים רבים עוברים ברחובות, מתעלמים מהפשע הסביבתי, ודבר

  ֲאליהם ומושכים את תשומת לבם.

אנשים רבים, הסובלים מרגשי נחיתות, מבקשים לעודד את עצמם ולזכות 

בתהילה מדומה על "יצירתיות" מפוקפקת, באין אמצעי לזכות בה בדרך 

הנכונה והקשה. וכך כותבים "הגרפונים" שירים וה"פיקטומנים" מציירים, 

ים ומנסים לכבוש לעצמם מעמד בהיכל האמנויות וה"סקולפטומנים" מפסל

  הציבור הרחב. –על אפם ועל חמתם של מבקרים מוסמכים ושל צרכני אמנות 

המעלים נוף יפה  –גם פרסומת מסחרית מעורבת בעסקי ביש אלה. שלט ענק 

איננו שונה בהרבה מכתובת עבריינית  –בעיני מטיילים ונוסעים בכבישי הארץ 

נוסע בדרך ורוצה להזין את עיניך בשדמות ובחורשות, בהרים  על קיר. אתה

ות לתודעתך ונלחמות על פובעמקים ובזיו השקדיות הפורחות, ובמקום זה נדח

תשומת לבך כתובות ענק עשויות באמנות רבה, המשכנעות אותך להסתבן 

שם או לטוס באווירונים הגומאים -בסבון מסוים, להתאפר באבקות ידועות

  מרחקים.

לכל המתערבים בחוויותינו האסתטיות, הנדחקים אל עולמנו הפנימי הפרטי, ו

והמכערים את הטבע היפה והנצחי שמסביבנו, אחד דברנו: אנשים ילדותיים 

  סורו מכאן! –וחסרי אחריות 

  

  : משימותמדוע כותבים על קירות

פי הכותרות, ונמקו את -הכותרת מנוסחת כשאלה. שערו מהו סוג הטקסט על  .1

  שערתכם.ה

  אילו פעולות מבצעים הכותבים על קירות?  .2

  ציינו שלוש סיבות הגורמות לאנשים לכתוב על קירות.  .3

  מהי "תרומתן של פרסומות בדרכים?   .4

  לפניכם מילים מהטקסט. כתבו את פירושן בהקשרן.  .5

), ג. "גומאים" 18), ב. "נצחיות מדומה ושדופה" (שורה 3א. "לשרבט" (שורה   

  ).36), ד. "אסתטיות" (שורה 35 (שורה
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ומה  ,הביטויים שלפניכם הם אמצעים רטוריים. ציינו מה הם האמצעים  .6

  תפקידם בפסקה או בקטע.

), ג. "נדחקות 17), ב. "בכל אדם מקננת..." (שורה 5א. "ספר עב כרס" (שורה   

  ).33לתודעתך... כתובות" (שורה 

תבו לאיזו קטגוריה הן שייכות, ומה לפניכם מילות קישור המופיעות בקטע. כ  .7

  תפקידן בפסקה או בקטע.

  ).22אף" (שורה -), ב. "על19א. "כן" (שורה   

  מהו הקשר הלוגי בין פסקה ו' לפסקה ה'?  .8

האם פסקה ו' היא תוספת הגיונית לתוכן הקטע או שזו סטייה מהנושא? נמקו   

  את תשובתכם.

ו את תפקיד הסימן ואת תפקידו בכתלפניכם סימני פיסוק המופיעים בקטע.   .9

  בהבנת הפסקה או הקטע.

               28ג. המרכאות בשורה  9ב. המרכאות בשורה  5א. הסוגריים בשורה   

  22ו. נקודתיים בשורה  30ה. מרכאות בשורה 

  פרשו את הביטויים שלפניכם:  .10

ין עיניך" ) ג. "להז16) ב. "חיי נצח" (שורה 31א. "על אפם ועל חמתם" (שורה   

  )12) ד. "שמם ננקב" (שורה 32(שורה 

  מהי מטרת הטקסט?  .11

  לתת מידע על נושא הגרפיטי.  א.

  לבקר את תופעת הגרפיטי.  ב.

  לתת פתרון לבעיה.  ג.

  לשכנע את הכותבים על הקירות להפסיק את מעשיהם.  ד.

מהי עמדת כותב המאמר לגבי תופעת הגרפיטי? העתיקו את המשפטים   .12

  ים זאת.המוכיח

כותב המאמר ַמציג תופעה שהפכה לבעיה. חלק אחד מרכיבי המבנה של   .13

  התופעה חסר במאמר. מהו? 

  שורות. 7-5כתבו מרכיב זה בפסקה של   
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  אוצר מילים

  כתבו מילים מנוגדות למילים ולצירופים האלה:  .14

  .עב (כרס) ה.מעלים  ד.יופי  ג.בורות  ב.זיכרון  א.  

פיעים שלטי תעמולה פוליטית. חלק מן השלטים כתובים במצלול בפסקה ד' מו  .15

  מיוחד. העתיקו אותם, וציינו מה תפקידם.

לפניכם משפטים שחלקם לקוחים מן הטקסט. כתבו את המשלב הלשוני של   .16

  כל משפט: מליצי, כתוב, דבור/סלנג.

  אני שונא את העבודה שנתנו לנו.  א.

    מוטי הוא חמור גדול.  ב.

   .אדם מקננת בעומק לבו תשוקה עזהבכל   ג. 

  .אני לא שם עליו   ד.

  .אנשים רבים סובלים מרגשי נחיתות  ה. 

אתה נוסע בדרך, רוצה להזין את עיניך בשדמות ובחורשות... ובזיו   ו. 

  השקדיות הפורחות...

  כתיבה

  סכמו את המאמר. בסיכומכם הציגו את הסיבות לשימוש בגרפיטי.  .17

להחמיר עם כותבי הגרפיטי. התייחסו לטענה זו, והביעו את יש הטוענים שיש   .18

  דעתכם עליה. 

  

  ציינו את דעת כותב המאמר על גרפיטי. לפניכם קטע מתוך מאמר על גרפיטי.

  20 -גרפיטי במאה ה

, ובייחוד לאחר מלחמת העולם השנייה, נהגו כנופיות עירוניות בארצות 20 -במאה ה

סוס צבע על קירות באתרים ציבוריים כדי לסמן את ידי רי-הברית ליצור גרפיטי על

הטריטוריה שלהם. פעמים רבות התקשרו הכתובות לתרבות מוזיקת ה"היפ הופ" 

וה"ראפ". עם הזמן התנתק המנהג מ"תרבות הכנופיות" ונעשה נפוץ, וכן מורכב 

ואמנותי יותר. במקרים אחדים אף החליטו בעלי הקירות לא למחוק את הגרפיטי. 

 -לכך בישראל היא השארת הגרפיטי על בניין גן העיר ועל בניין עיריית תל דוגמה

  רבין. יצחק יפו לאחר רצח -אביב
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  על השאלות שאחריו. ואת המאמר, וענ וקרא

  מה זה הרעש הזה?

  )1997ספטמבר -לבן, אוגוסט-כחול-פי מאמר מאת א' גוטליב, ירוק-(מעובד על

  

סביבתיים הנפוצים בחברה הישראלית. רעש הוא בלי ספק אחד המטרדים ה

מקורותיו רבים ושונים: שדות תעופה, מפעלי תעשייה ותחנות כוח, עבודות בנייה 

ושיפוצים, כלי רכב (בעיקר אופנועים), אזעקות וצופרים, מכשירי חשמל בבית 

ובגינה, פעילויות פנאי שונות (טרקטורונים, סירות מנוע), מתבגרים קולניים 

  וי בשעות הקטנות של הלילה, וגם השכנים בדירה שמעלינו. החוזרים מביל

נמנעת של -הדעה הרווחת בקרב מרבית הציבור היא שרעש הוא תופעת לוואי בלתי

החיים המודרניים, בייחוד בסביבה עירונית, ושהוא מטריד ומעצבן, אך בוודאי אינו 

  ַמזיק.

פחית במידה ניכרת שתי ההנחות בטעות יסוד: ראשית, בהחלט אפשר למנוע או לה

יום, אם כי חלק מן -את רוב הרעשים הסביבתיים, שאנו נחשפים להם יום

האמצעים הטכנולוגיים שיכולים להפחית רעשים (כגון: חומרי בנייה, מבודדים, 

כבישים הבולעים את סריקת הצמיגים ועוד), רחוקים מלהיות זולים. שנית, 

לרעש חזק יש השפעה שלילית במחקרים שנערכו בנושא הרעש מצאו החוקרים ש

מבחינה בריאותית ומבחינה נפשית. קשה להסביר מדוע הציבור מתעלם מהנזקים 

העלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה לרעש, או מדוע יש בּורּות באשר לפתרונות 

אפשריים למטרד זה. מצב זה מתמיה, משום שמפגעים סביבתיים אחרים (ריח 

של חומרים כימיים במי השתייה ועוד) מעוררים חריף של גזים מזהמים, טעם דוחה 

  תגובות ציבוריות קשות.

אף על פי שיש הסכמה כללית שהרעש הוא מטרד, לא תמיד נעשה הכול כדי 

הנוער, -להתרחק ממוקד הרעש או להקטינו. יותר מכך, רבים מאתנו, בעיקר בני

ם לרעש, "מייצרים" רעש במכוון, לסיפוק צורך מסוים. גם כאשר אנחנו מודעי

כלל למקורות רעש הנתפסים כתכופים וכמעצבנים, ולאו -תשומת לבנו מופנית בדרך

דווקא לאלה שיש בהם סכנה ממשית לבריאות. למשל, אחת העיריות ִהציבה שלט 

  עיניים לנהגים: "בעירנו על השקט שומרים, ולא צופרים!".-חוצות מאיר
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דציבל*, כקולות חזקים  100 -בספרות המחקר מקובל להגדיר רעש שעוצמתו יותר מ

שעלולים לסכן את הבריאות. אולם הגדרה אובייקטיבית זו, המבוססת על מדידת 

  העוצמה, אינה מספקת, משום שיש גם תחושה סובייקטיבית של רעש כמטרד. 

  יחידת מידה של עוצמת רעש. –* דציבל 

כוז שלהם. תחושה זו קשורה גם בתהליכים נפשיים, כגון מצבי רוח או דרגת הרי

התחושה הסובייקטיבית קשורה גם למידת ההסתגלות של האדם לרעש שהוא רגיל 

כן רעש הנכֶפה עלינו איננו נתּפס באותו אופן כמו רעש שאנו - לשמוע בסביבתו. כמו

חושפים את עצמנו אליו מרצון. לדוגמה, אלה המגדירים את המוזיקה שבוקעת מן 

י לא היו אומרים זאת על רעש בעוצמה הרמקולים בקונצרט רוק כנעימה, בוודא

  דומה שמשמיע פטיש האוויר ברחוב הסמוך.

תחושת מטרד מתמשכת בגלל חשיפה לרעש עלולה להתבטא בעייפות יתר, בבעיות 

כן היא -הרוח, כמו-שינה, בהתגברות של מתחים וחרדות ובשינויים קיצוניים במצב

ואף לשבש את שיקול הדעת בעת  עלולה לפגוע בחשיבה, בתפקוד בעבודה ובחברה,

  ביצוע משימות. משום כך גובר הסיכון לתאונות עבודה ולתאונות דרכים.

אחת הקבוצות הפגיעות ביותר להשפעות הרעש היא זו של המתבגרים, העוסקים 

לעתים קרובות בפעילויות פנאי רועשות במיוחד, כמו האזנה למוזיקה בעוצמה 

אביב נבדקו -קר שנערך מטעם אוניברסיטת תלגבוהה או נהיגה באופנועים. במח

התגובות של תלמידי תיכון למקורות רעש נפוצים. החוקרים ִהגיעו למסקנה שבאופן 

כללי התפיסה של הרעש כמטרד קשורה הן לתכיפות הרעש והן לעוצמתו. מסקנה זו 

התבססה על התשובות של התלמידים שהשתתפו במחקר: רובם טענו שהרעשים 

יום שלהם (למשל, -לעתים קרובות ביותר, והמהווים חלק מחיי היוםשהם שומעים 

רעשי רקע מסוגים שונים בבית ובכיתה) הם המטרידים ביותר. מקורות רעש אחרים 

שהם שומעים לעתים רחוקות יותר (כמו עבודות באתרי בנייה ואזעקות מבתים 

רעשים וממכוניות), נחשבו בעיני התלמידים כמפריעים פחות. ההתייחסות ל

בעוצמה דומה, שמקורם בפעילויות פנאי ובמקומות בילוי (כגון דיסקוטקים), הייתה 

  זניחה, כלומר הם מטרידים רק מעט מאוד.

עם זאת העלה במחקר ממצא מפתיע: שיעור התלמידים שהודו בהפרעות שמיעה 

) היה גבוה יותר משיעור התלמידים שסבלו 30%תכופות אחרי ביקור בדיסקוטק (

). לפיכך 16%רכב (-) או בגלל כלי23%ות שמיעה בגלל רעשי בנייה ושיפוצים (מהפרע
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גם אם מוזיקה רועשת איננה נתפסת כמטרד אצל צעירים, הם מודעים לנזק שהיא 

  גורמת לשמיעתם.

חשוב להגביר את מודעות הציבור לסיכונים הקשורים ברעש ופוגעים בבריאות. 

ונים של מפגעי הרעש עשויות למנוע נזקים תכניות מתאימות לפיתוח המודעות לסיכ

  הפיכים.-קבועים ובלתי

  משימות  –הזה  רעשמה זה ה

  נוקטת עמדה. ב.    מוסרת מידע א.  מה סוגה של כותרת המאמר?  .1

  באיזה תחום החיים המאמר עוסק?  .2

  מוזיקה ד.בטיחות ובריאות   ג.תחבורה   ב.חינוך   א.  

  טענות מקובלות. מהן? הכותב מפריך (סותר, מבטל) שתי   .3

  מהו ההבדל בין רעש מפריע לבין רעש ַמזיק?  .4

  מהי הטענה המרכזית של הכותב? העתיקו אותה מן המאמר.  .5

  ?12מה תפקיד המרכאות במילה ה"בולעים" בשורה   .6

  לגלוג ד.  האנשה  ג.  סלנג  ב.  ציטוט  א.  

  ציינו למי או למה מתכוונים המאזכרים שלפניכם.   .7

(שורה אלה  ד.) 37(שורה  מהם ג.) 9(שורה  םשתפקיד ב.) 4(שורה  וקטנתלה א.  

  ).40(שורה  ו) ה. נזקי38

  העתיקו את המלים שלפניכם, וציינו כיצד אפשר למצוא אותן במילון.   . 8

 ד.) 40נזקיו (שורה  ג.) 10החודרים (שורה  ב.) 9שתפקידם (שורה  א.  

  )17תעשייתיים (שורה 

  ?מהי מטרת הכותב  .9

  לתאר את הרעש בישראל  א.

  להסביר כיצד מודדים רעש  ב.

  להתריע על נזקי הרעש  ג.

  להציע פתרונות לנזקי הרעש  ד.

, לצד כל אחד מהם ציינו אם הוא שלפניכםאת הצירופים למחברת העתיקו   .10

  .שם ותוארואו  צירוף סמיכות

עות שונות, המטרדים הנפוצים, מפגע סביבתי, סביבה עירונית, דליפת גז, הפר  

  בעיות שמיעה, חומרים יקרים, תחנות כוח.

  הבעה

סכמו את המאמר בהיקף של כעשר שורות. בסיכומכם התייחסו לנזקי הרעש,   . 11

  לקבוצות הפגיעות במיוחד לרעש ולהצעת הכותב.
  

55 
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  העשרת השפה
  לפניכם ביטויים, פירושים לביטויים ומשפטים שבהם משובצים הביטויים.

  . חמישה ביטויים וכתבו בעזרתם מאמר קצר או סיפור קצר בחרו קבוצות של

  התיישן – אבד עליו כלח  .1

  אבד עליהם כלח, היום נפוצים מסכים קטנים. –מסכי המחשב הגדולים    

  מכשול – אבן נגף  . 2

  העצלות של עודד היא אבן נגף בסיכויו להתקבל לכיתת מצטיינים.

  חסר שימוש – אבן שאין לה הופכין  . 3

אבן שאין לה הופכין, כי היום צופים בתמונות כומי התמונות הישנים הם אלב

  במחשב.

פי יחסו -אפשר להכיר אופי של אדם על – אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו  . 4

  פי התנהגותו בשעת רוגז.- פי התנהגותו כשהוא שיכור ועל-לענייני כסף, על

היות בכל מקום. (לכן כדאי (כותל = קיר) מאזינים יכולים ל – אוזניים לכותל  . 5

  לדבר בשקט.)

  אדם צבוע החושב משהו אחד ומצהיר על דבר אחר. – אחד בפה ואחד בלב  . 6

  התאווה מאוד, חשק בדבר באופן מוגזם.  – אחזו בולמוס  . 7

  אחז בי הקולמוס, ולכן לקחתי אותו ללא רשות.    

  .נסבל-הרעה ִהגיעה לשיא, והדבר בלתי – באו מים עד נפש  . 8

אפשר להמשיך -ירי הקסאמים לעבר שדרות נמשך, כבר הגיעו מים עד נפש. אי   

  לחיות כך!

בעל זיכרון טוב, אדם הזוכר כל מה שלמד.  – בור סוד (שאינו מאבד טיפה)  . 9

כלת התנ"ך היא בור סוד שאינו מאבד טיפה. היא ידעה לצטט מהתנ"ך רבות 

  מתשובותיה.

מפורשים וברורים, שאינם מניחים מקום בתנאים  – ברחל בתך הקטנה  . 10

  לטעות.

המעביד הסביר לעובד החדש את חובותיו ואת זכויותיו, ברחל בתך הקטנה,    

  כדי שלא יתלונן על תנאי העסקתו מאוחר יותר.

  בקלות ראש). –ברצינות (ניב במשמעות הפוכה  – בכובד ראש  . 11

  ות בישראל.הממשלה דנה בכובד ראש בהצעות לשינוי שיטת הבחיר   

  אסון כבד, שתוצאותיו מורגשות ימים רבים. – בכייה לדורות  . 12

  ביטול תכנית הרכבת התחתית במרכז הארץ הוא בכייה לדורות.
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בלא פוך (צבע כחול לריסי העיניים) ובלא צבע אדום  – בלא כחל ובלא שרק  . 13

  בלא ייפוי וקישוט. –(לשפתיים וללחיים), כלומר המעשה כמו שהוא 

  נציג הוועד תיאר את המצב העגום במפעל בלא כחל ובלא שרק.   

  ברכה מיותרת, טרחה לשווא. – ברכה לבטלה  . 14

  התקנת הגדר סביב הגינה היא ברכה לבטלה, ממילא הרוח תהרוס אותה.

  יד) -(טפח = יחידת אורך קטנה, כרוחב כף – גילה טפח וכיסה טפחיים  . 15

  הסתיר יותר ממה שגילה.

טרה התייחס לממצאים שהתגלו בזירת הרצח, גילה טפח וכיסה נציג המש

  טפחיים.

  לפניכם ביטויים וניבים ופירושיהם:

  בחרו חמישה מהם, ושבצו אותם במשפטים, במאמר או בסיפור קצר.

  הגזים – הגדיש את הסאה

  השאיר משהו משלו, טביעת אצבע שלו – הטביע חותם

  לל קוצר הזמןיש להזדרז בג – היום קצר והמלאכה מרובה

  קבע ופסק בעניין – הכריע את הכף

  הדברים ברורים וגלויים – הכתובת על הקיר

  עצמו לדבר הרעאת מנע את האסון, הכין  – הקדים תרופה למכה

  זכה בדבר בגלל הוריו – זכות אבות

  שוב ושוב קורה  – חוזר חלילה

הוא עצמו  תשובה לאדם שמבקר אחרים, ולא מבין שגם – טול קורה מבין עיניך

  ךכנוהג 

  פסול, צד של שלילה – טעם לפגם

  הוא הגובר – ידו על העליונה

  מפסיד משני הצדדים –רח מכאן ומכאן ייצא ק

  התעמק בבעיה בניסיון למצוא פתרון  – ישב על המדוכה

  התפייס, הגיע להסכמה עם היריב – יישר את ההדורים

  בזהירות התייחס לאדם שלפניך בכבוד אך גם – כבדהו וחשדהו

  ם, כי הן עלולות לפגועכהיזהרו בדברי –מוות וחיים ביד הלשון 

  בחן ובדק אותו – תהה על קנקנו

  , עבד בלילות כמו בימיםזמן רב –לילות כימיים 

  התפרסם – שמו הולך לפניו
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  קראו את הטקסט, וענו על השאלות שאחריו. 
  

תרבות קשורה למתחיל יגיד לכם שהבעיה עם העולם כיום  שוחר סביבהכל 

, שימוש באנרגיה משאבים וחומרי גלם: היא מעודדת ניצול עוד ועוד הצריכה

  וזיהום אוויר ומייצרת עוד ועוד פסולת.

ל היה פשוט יותר: היינו מגדלים את המזון, תופרים את הבגדים, מייצרים והכ בעבר

  את הבתים.  בעצמנואת הכלים ובונים 

אבל רק מה שהיו צריכים.  -בנו, ואחרים קנו מהם ו כך היו שגידלו ותפרו ויצרו-אחר

. אחריהם באו מרעהובאו אנשים ששכנעו אותנו לקנות מיצרן זה ולא בהמשך 

  אנשים ששכנעו אותנו שאנו צריכים לקנות גם מהיצרן האחד וגם מרעהו.

פי מה -והחל להימדד על לצבור נכסיםל הפך מטורף לגמרי: האדם החל והככעת 

  היה שווה יותר... -או יותר גדול, או יותר חדש  -ה לו יותר שיש לו. מי שהי

  

  משימות

  "?שוחר סביבהמהי משמעות הצירוף "  .1

מטייל  ד.קם בבוקר לסביבה  ג.מזהם את הסביבה  ב.דואג לסביבה  א.   

  בסביבה

  ?"משאביםאיזו מילה נרדפת ל"  .2

  עובדי אדמה ד.כספים  ג.אוצרות טבע  ב.מים מן הבאר  א.  

  מה שורשה של המילה "משאבים"?  .3

  כתבו מילים נוספות מהשורש הזה.   

  מאילו רכיבים בנויה המילה "מדעתו"? ומה פירושה?  .4

  ומה משמעותה?  ?המילה "לצבור" ה שלשורשמהו  א.  .5

   .המילה "נכסים" מופיעה בצירופים: בעל נכסים, ירד מנכסיו ב.  

  אם כן, מהו פירוש המילה?   

  ?צירוף "לצבור נכסים"ה מה פירוש ג.  

וכתבו את המשמעות  ,חפשו במילון שלושה צירופים נוספים למילה "נכס"  .6

  שלהם. 
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  תורת הנאוםל... תשובה בע"פ ... מ

הייתי ילדה התבוננתי בקנאה באותם תלמידים שהרימו ידיהם להשיב על מאז 

נה? ואם שאלת המורה. "איך הם מִעזים?" תמהתי, "מאין הביטחון שתשובתם נכו

לא תהיה תשובה נכונה כיצד תתייחס לכך המורה? ויתר התלמידים?" מאז חלפו 

זמנים. יותר ויותר תלמידים מִעזים להרים ידיים, ולצערי, לא תמיד בצדק. לא רק 

לא תמיד  –וזה הגרוע מכול  –שתשובתם אינה נכונה ושפתם במשלב נמוך, אלא 

  הושקעה מחשבה בתשובתם. 

  ל "כיצד, מה ומתי אומרים,".הבא נלמד הכול ע

היום הרבה אומרים דברים ללא חשיבה מוקדמת. פותחים את הפה ומדברים, "לא 

משנה מה אמרתי, כיצד אמרתי, מתי אמרתי, בלאו הכי שוכחים הכול", העיקר 

  שאמרתי ששמעו אותי." 

"תספרי עד עשר לפני שאת מדברת," הייתה אמי חוזרת ומשננת בפניי, האמת? לא 

יד ִהגעתי לעשר, אבל לימים למדתי כמה נכונה היא האמירה "חיים ומוות ביד תמ

  הלשון".

כשמיטב הנואמים משמיעים את דבריהם זה נראה כאילו זה "נשלף להם 

מהשרוול". אבל לא כך זה מתוכנן. כל מילה נמדדת, כל משפט נבדק מכל הכיוונים: 

  רוצה?"  "האם זו המילה הנכונה?, האם יבינו אותה כפי שאני

א ההבעה בכתב. כתיבת פסקת עמדה או פסקת ואין ספק שהבסיס להבעה בע"פ ה

  .הפ-לגם את ההבעה בע ושפריטיעון ברמה נאותה 

  שלוש המצבים 
  הפ-עלם ההבעה בויישל

מתן תשובה 
 בשיעור

הצגת עבודת חקר  הצגת מצגת
 או עבודה חקרנית

 דקה
חמש 
עשר  דקות

 דקות

  עקרונות 
 מנחים
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  רטוריקהתורת ה –הנאום 

, אך בותתשוללשאלות וניתנת הזדמנות נאום. בהרצאה בין קיים הבדל בין הרצאה ל

  . , כלומר הדובר מדבר ואינו עונה על שאלותהוא חד כיווני נאום

  העברת מסר לקבוצה של שומעים באמצעות דברים הנאמרים ע"י הנואם. – נאום

  הנאום נועד לשכנע את השומעים בצדקת הדובר.

המליץ לחלק את מרכיבי הנאום  ,ועסק רבות ברטוריקה ףאריסטו שהיה פילוסו

  לשלושה:

    

  

  

  

  

  

  עקרונות מנחים

  הצגת הנושא ומדוע הוא חשוב עבור השומעים.  .1
  הצגת המכלול אבל פוקוס על רעיון אחד.  .2
  משפטים ברורים שפה במשלב רגיל לא גבוה, לא נמוך ובלי קיצורים.  .3
  דוגמות ממגוון תחומים.  .4
  קצת הומור.  .5
  שינוי בקול הדיבור (גובה, חוזק).   .6
  בקול לצורך גיוון –"משחק"   .7
  חזרה על הרעיון המרכזי.   .8
  שאלות למחשבה לסיום.   .9
  

    

 לוגוס פאתוס אתוס

  תוכן  שפת הגוף מרכיב מעשי
 עובדות ודוגמות
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  שלושה נאומים.לפניכם 

  קראו אותם.  א.

  לכל פסקה כתבו את הנושא המתאים לה.  ב.

העל -המאמר כתבו את רעיוןקריאת ובסוף  ,לכל פסקה כתבו רעיון מייצג  ג.

  ).נאוםשל כל ההרעיון (

  רצה להעביר בכל נאום.הנואם שמסר שאתם חושבים לכל מאמר כתבו את ה  ד.

  (מלבד הקול ושפת הגוף).הנואם באילו אמצעים השתמש כתבו   ה.

  1נאום מס' 

  לא בזכות הברזל
  *הצופים אחרי מלחמת ששת הימים-מתוך נאום שנשא יצחק רבין בהר

"ביראת כבוד עומד אני לפניכם, מורי הדור, כאן, במקום הקדום ומלא ההוד 

  אל בירת הנצח שלנו, וצופה על פני במותיהן של קדמוניות עמנו... הנשקף

ביאו למדינה רואה אני את עצמי כאן כנציגם של אלפי מפקדים ורבבות חיילים, שהֵ 

  הימים. כנציגו של צה"ל כולו.-את הניצחון במלחמת ששת

מוסכם ומקובל בעולם שצה"ל שונה מצבאות רבים אחרים. אף על פי שמשימתו 

טחונית, הוא נוטל על עצמו שורה יה היא המשימה הצבאית והבלָ עֲ ה במַ הראשונ

ת ָדַר כי אם לבניין וְלַהאֲ  ,לא לחורבן –ונות לענייני שלום ארוכה של משימות המכּו

  כוחה התרבותי והמוסרי של האומה.

המלחמה היא עניין קשה ואכזרי בעיקרו, מלּוֶוה בהרבה דם ודמעות. אך דווקא 

רה עלינו, באו לידי ביטוי גילויים מופלאים ונדירים של אומץ במלחמה זו, שעב

  רוח...-נושיים של ַאְחווה וֵרעות ואפילו ְׁשַארוגבורה בצדם של גילויים אֱ 

בני ורבים אף בכו לשמע הבשורה על כיבוש העיר העתיקה.  ,העם כולו עמד נפעם

ם לגלותה ברבים. הנוער הצברי, קל וחומר החיילים, אינם נוטים לרגשנות ומתביישי

אולם מאמץ הלחימה, החרדות שקדמו לה, תחושת הישועה והנגיעה שנגעו 

הבקיעו את קליפת  –יֵׁשר לתוך לב לבה של ההיסטוריה היהודית הלוחמים ַהיְ 

הבושה והנוקשות ועוררו מעיינות של רגש והתגלות רוחנית. הצנחנים שכבשו את 

תופעה נדירה שספק אם יש רבות כמותה  הכותל עמדו נשענים עליו ובכו. וסמלית, זו

  בתולדות העמים...

התעלותם של לוֲחֵמינו לא בזכות הברזל באה, אלא בזכות התודעה של שליחות 

עליונה, של הכרה בצדקת ענייננו, של אהבה עמוקה למולדת ושל הכרת התפקיד 

 ואפילו יהיה –קיום האומה במולדתה, לקיים את להבטיח  –הקשה שהוטל עליהם 
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חייו במדינתו חופשי, את זכותו של עם ישראל לחיות את  –זה במחיר חייהם 

  עצמאי, בשלום ובשלווה.

צבא זה שעמדה לי הזכות לעמוד בראשו בעת המלחמה הזו, מהעם בא ואל העם 

ם המתעלה ִּבשעת ְּדָחק ואשר יכול לכל אויב בזכות רמתו המוסרית, עַ  –חוזר 

  הרוחנית והנפשית בעת מבחן.

  יצגו של צה"ל, בשם החיילים כולם, אני מקבל בגאוָוה את הוָקְרתכם."כמי

  ששת הימים  לאחר שחרור ירושלים במלחמת  *                     
  קיבל הרמטכ"ל, רב אלוף יצחק רבין, תואר              
  הוקרה לו ולצבא ההגנה  דוקטור כבוד לאות             
  רבין היה האדם הצעיר ביותר שזכה לישראל.             

  בתואר זה מטעם האוניברסיטה העברית             
  רושם על -בטקס רב בירושלים. התואר ניתן לו             
  בירושלים.  הר הצופים             

  
  2נאום מס' 

  אווירת ה"חפיף" אוכלת בנו בכל פה
  1993קטעים מנאומו של יצחק רבין לפני בוגר פו"מ*, 

  מטה של צה"ללבית הספר לפיקוד ו –* פו"מ 
  )אבירם "תרגלת הצלחת"-פר של נגה גנאל ויפעת שרעביסהמתוך (

  
פו"מ! אתם מסיימים היום את לימודיכם במכללה לפיקוד ולמטה. מחר אתם בוגרי 

מתפזרים לתפקידיכם השונים ביחידות צה"ל. תחת פיקודכם יהיו עשרות ומאות 

חם ואולי אלפי חיילים וחיילות... למדינת ישראל אין אוצרות טבע, אין מכרות פ

ואין נפט. אוצר הטבע הרציני ביותר שלנו הוא הילדים שלנו. חלק מכם כבר הורים, 

  ואחרים עוד יהיו.

רבים מכם, היושבים כאן, יודעים כמה שמחה, גם כמה דאגה יש בגידול ילדים 

וכמה זה קשה. אנחנו מלווים אותם מהרגע הראשון בחרדה ל"טיפת חלב", לגנון, 

עבודה. אנחנו עוברים אתם את מחלת הילדים הראשונה, לגן הילדים, לבית הספר, ל

את החיוך הראשון, את השן הראשונה, את היום הראשון בגן, בבית הספר. הם 

  גדלים לנגד עינינו.

בארצות חוץ, מעבר לים, נוהגים לציין את הכניסה לבגרות בנשף גדול, בחגיגת ענק, 

ההתבגרות של הנער  בשמלות מפוארות, בהתרגשות רבה, בריקוד ראשון. טקס

והנערה הישראלים הוא ליד האוטובוס הנוסע מלשכת הגיוס אל בסיס הקליטה 

  והמיון, הוא דמעות האם, הוא התרגשות האב והאוטובוס המתרחק.
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ם, שם פרטי ושם משפחה. זה צירוף שתי לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש ׁשֵ 

יום -ים אותן בחיי היוםהמילים "יהיה בסדר". צירוף המילים האלו, שרבים שומע

נסבל. מאחורי שתי המילים האלו חבוי בדרך כלל כל -של מדינה ישראל, הוא בלתי

מה שלא בסדר: שחצנות, יהירות ותחושת ביטחון עצמי מופרז, כוח ושררה, שאין 

  להם מקום.

כבר זמן רב, שנים, והוא סממן לאווירה, הגובלת  נוה"יהיה בסדר" מלווה אות

רבים מתחומי חיינו. ה"יהיה בסדר", אותה טפיחת כתף בחוסר אחריות ב

חברה'מנית, אותה קריצת עין, אותו "סמוך עלי", הם סממן לחוסר סדר, לחוסר 

משמעת, למקצועיות שאיננה, לבטלנות שישנה. אווירת ה"חפיף" היא, לצערי הרב, 

נו נחלת ציבורים רבים בישראל, לאו דווקא בצה"ל. היא אוכלת בנו בכל פה. אנח

  כבר למדנו בדרך הקשה והכואבת, ש"יהיה בסדר", פירושו, שהרבה מאוד לא בסדר. 

גורל חיי אנשים אחרים. נותנים בידכם מסגרות ארגוניות גדולות בידיכם נותנים 

ביותר, שאנשים בעלי ניסיון של שנים לא זוכים להיות אחראים על דומות להן. 

ונים, עשרות מיליונים, ואנחנו, נותנים לאחריותכם ציוד לחימה, ששווה מילי

האחריות לחיי אנשים, לחיי הבנים והבנות שלנו, ם בידיכם את הסמכות ואת שנותני

שמים בכם את מבטחנו, אחרי שהוכחתם יכולת וצברתם ניסיון. האחריות שלכם 

  מוחלטת. אין לכם אל מי להביט מאחוריכם. האחריות נעצרת אצלכם...

רת הגורל. אין זה כך. וע. אל תאמרו: זו הייתה גזֵ אפשר היה למנ-אל תאמרו: אי

ליכם התכוון ראש הממשלה הראשון, דוד ל, תלוי בכם. אֲ והרבה מאוד, כמעט הכ

גוריון, כאשר אמר: "תדע כל אם עברייה, שמסרה את גורל בנה לידי המפקדים -בן

  " אתם הראויים, אתם המפקדים..הראויים לכך

  

  3נאום מס' 

  של גדעון האוזנר במשפט אייכמןקטע מנאום הפתיחה 

  

במקום בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין 

שישה מיליון קטגורים. אך הם לא  ,אני עומד יחידי; עמדי ניצבים כאן, בשעה זו

יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי 

מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ובשדות  "י מאשים!אנ"היושב שם; 

פני אירופה לאורכה ולרוחבה. -נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על ,טרבלינקה
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אהיה אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב על כן מע. דמם זועק, אך קולם לא יישָ 

  האישום הנורא.

  

ך חיי" מלווה ייווי "בדמיספר דברי הימים של עם ישראל רווי סבל ודמעות. הצ

אומה זו מאז הופעתה על במת ההיסטוריה. פרעה במצרים החליט לענותם 

בניהם ליאור, המן ציווה להשמידם, להרגם ולאבדם; את בסבלותם ולהשליך 

חמילניצקי טבח המוניהם; פטלורה עשה בהם פוגרומים. אך בכל הנתיב העקוב 

לא קם אדם אשר עלה בידו לעולל אשר  מדם של עם זה, מאז היותו לגוי ועד היום,

עולל משטר הרשע של היטלר ואת אשר ביצע אדולף אייכמן, הזרוע השלוחה של 

משטר זה להשמדת העם היהודי. אין עוד דוגמה בדברי ימי העמים שאפשר היה 

להטיח בפני אדם כתב אישום כגון זה שנשמע כאן. אף המעללים האיומים ביותר, 

אלה  – ג'ינגיס חאןשל אטילה ושל ער של נירון קיסר, הׂשמקפיאי הדם ומסמרי 

 –דמויות האימים של ברבריזם ותאוות דם, שהיו למשל ולשנינה ולדראון עולם 

  הריהם מחווירים לעומת הזוועות ומוראות ההשמד שיוצגו לכם במשפט זה.

  

למלחמות כליה, כאשר הסתער שבט על שבט  דוגמותבשחר דברי הימים היו 

, כאשר בסערת מלחמה ובלהט קרבות נשחטו, נטבחו או הוגלו לאומים. להשמידו

אך בדור זה אירע כי מנגנון מדינה קם על אוכלוסייה שלווה, חסרת מגן ושוחרת 

לא אותם במחנות, הקיף כשלום, על גברים, נשים, ישישים, ילדים, עוללים וטף, 

  ידם עד תום.דר אותם בגדרי תיל מחושמלים והחליט להשמיאותם בחומות, ג

  

והריהו ידוע למין האנושי מימי בראשית  ,אף הרצח אינו תופעה חדשה עלי אדמות

הזאת כדי לחזות במו עינינו ברצח  20 -של קין והבל. אבל צריך היה להגיע למאה ה

מסוג חדש: לא עקב התלקחות יצרים רגעית או איפול נפשי, אלא מתוך החלטה 

זימת יחיד, אלא בקנוניית פשע אדירה ששותפו פי מ-מחושבת ותכנון מושלם, לא על

בה אלפים, לא כלפי קורבן אחד שרוצחו החליט להעבירו מהעולם, אלא כלפי אומה 

  שלמה.

  

במשפט זה נפגוש גם רוצח מסוג חדש, זה המבצע את מלאכת הדמים מעבר שולחן 

על  הכתיבה שלו, שרק לעתים רחוקות יעשה את המעשה במו ידיו. ידוע לנו בוודאות
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ז לגנוב פרי מעץ עֵ כה אדולף אייכמן עד מוות נער יהודי על שהֵ מקרה אחד בו ִה 

 –שיחת טלפון שלו  ;גזים-ט, אך דברו היה מפעיל תאישדובדבן בחצר ביתו בבודפ

גוזרת דינם של אלפים, רבבות  –חתימתו  ;סיעה רכבות אל מרכזי ההשמדהמַ 

  ומיליונים.

  

גסים לגרש יהודים ממשכנותיהם, לְ גיחו ַק ומכוח פקודתו ה –הוא פקד וציווה 

רכושם, את להכותם, לענותם, לרדפם לגטאות, להדביק להם אות קלון, לגזול 

 –ונשדדו, לאחר שנסחט מהם הכל, ואפילו שיער ראשם נלקח  נּולאחר שעּו –ולבסוף 

ני הזהב הובלו בהמוניהם אל המוות, אף הגוויות היו עוד בנות ערך; עוד נעקרו ִש 

  עות הנישואין...וטב


