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  כן הענייניםתו

  

  1------------------------------------------------------------------------- דף מידע לסטודנט

  2-------------------------------------------------------------------------------------הפיסוק

  7---------------------------------------------------------------------------------תיקוני לשון

  11----------------------------------------------------------------------------------כתיב מלא

  15---------------------------------------------------------------------------------שם המספר

  19-------------------------------------------------------------------------------מכתב משובש

  20--------------------------------------------------------------------מאפייני הטקסט התקין

  22---------------------------------------------------------------------------------סוגי פסקות

  23-----------------------------------------------------------מאמרים במבנים רטוריים שונים

  31----------------------------------------------------------------------------------------ניבים

  35------------------------------------------------------------------------בקרת איכות למאמר

  36------------------------------------------------------------------------טקסטים מהעיתונות

  37---------------------------------------------------------------------------נושאים לחיבורים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

  

  
  ה"בע

  
  המכינה הקדם אקדמית

  אילן-אוניברסיטת בר
  

  
  
  +30תכנית 

  קורס הבעה
  

  לסטודנטדף מידע 
  
  

  מטרות הקורס

  הכרת סוגי טקסטים ושיפור מיומנויות הכתיבה: טיפוח הכשרים האורייניים -

  הקפדה על תקינות לשונית -

  העשרה לשונית -

  

  חובות התלמידים

  נוכחות מלאה בכל השיעורים  -

  לה במהלך השיעורים השתתפות פעי -

   הכנת שיעורי בית -

   הגשת משימות כתיבה בזמן -

   עמידה בכל דרישות הקורס -

  

  דרישות הקורס

  
 על פי    הנלמד –שימוש נכון במספרים , כתיב מלא, פיסוק:  נושאי הבחנים .ניםי בחנש -

,  על פי הנלמד בכיתה עד תאריך הבוחן–תקינות לשונית , בכיתה בסמוך לתאריך הבוחן

תאריכי . 40%משקל הבחנים .  העמודים מסומנים בתוך חוברת ההעשרה–עשרה לשונית ה

 . הבחנים ייקבעו תוך כדי הקורס

תאריכי .  התלקיט יוגש שלוש פעמים במשך הקורס.קובץ עבודות) פורטפוליו(תלקיט הגשת  -

   .30%משקל התלקיט .  בתלקיט משימות כתיבה לפי הנדרש. ההגשה ייקבעו תוך כדי הקורס

  .מהציון הסופי  30%וא  בסוף הקורס שמשקלו ה מבחן מסכם-

 !בהצלחה רבה
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  דיוק בפיסוק
  

  : בסוף משפט שלם מבחינה תחבירית יבוא אחד משלושת המפסיקים הגדולים האלה

  .סימן קריאה, סימן שאלה, נקודה

  ?מדוע לא הגעת בזמן לשיעור: שאלהט  יבוא בסוף משפסימן שאלה

  .אינני מבינה מדוע לא הגעת בזמן לשיעור:  יבוא מפסיק גדול אחר, השאלה היא שאלה עקיפהאבל אם

  !איזו הצגה נהדרת:  יבוא בסוף משפט קריאהסימן קריאה

  

  פסיק

  :לפנינו משפט

חדשה  מרעישה בעניין התקדמות המשא ומתן על שחרור השבויים יציג  עיתונאי זה  בפני עמיתיו היום  בבית 

  .אביב- בתלהעיתונאים

  . מאחר שיש בו רק נושא אחד ונשוא אחדפשוטהמשפט הוא 

  :ה מקריםארבעבמשפט פשוט יש לפסק רק ב

  : במשפטהסגרכאשר יש . א

חדשה  מרעישה בעניין התקדמות המשא ומתן על שחרור השבויים יציג  עיתונאי זה  בפני , לפי יודעי דבר

  .אביב-עמיתיו היום  בבית העיתונאים בתל

  : המשפטבאמצע

עיתונאי זה  בפני ,  לפי יודעי דבר, חדשה  מרעישה בעניין התקדמות המשא ומתן על שחרור השבויים יציג

  .אביב-עמיתיו היום  בבית העיתונאים בתל

 :תמורה ארוכה יותר ממילהכאשר יש . ב

יום , תיו היוםחדשה  מרעישה בעניין התקדמות המשא ומתן על שחרור השבויים יציג  עיתונאי זה  בפני עמי

  .אביב- בבית העיתונאים בתל,  ראשון

  :תמורה אחרת

בפני עמיתיו , כתב העיתון, חדשה  מרעישה בעניין התקדמות המשא ומתן על שחרור השבויים יציג גד כהן

  .אביב-היום  בבית העיתונאים בתל

  :במשפטפנייה כאשר יש . ג

מתן על שחרור השבויים יציג  עיתונאי זה  בפני  חדשה  מרעישה בעניין התקדמות המשא ו,עיתונאים יקרים

  .אביב- עמיתיו היום בבית העיתונאים בתל

  :באמצע המשפט

היום , אדוני, חדשה  מרעישה בעניין התקדמות המשא ומתן על שחרור השבויים יציג עיתונאי זה  בפני עמיתיו

  .אביב-בבית העיתונאים בתל

  :סימן קריאהל  יבוא אחריה בדרך כלמילת קריאהכאשר יש . ד

  .המורה ללשון לא הגיעה! יש

  

' אך לא לפני ו, יבואו פסיקים בין החלקים החוזרים) משפט פשוט שיש בו חלקים חוזרים(במשפט כולל 

  : ומילותחיבור נוספותהחיבור

  .זבולוןויששכר , יהודה, לוי, שמעון, ללאה נולדו ראובן
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 ויבוא פסיק בין שני ,מחוברהמשפט נקרא , א משלו החיבור יש משפט שלם בעל נושא ונשו' אך אם אחרי ו

  :המשפטים

  .נולדה לה גם בת אחתאך , ללאה נולדו שישה בנים

  :יש לוותר על הפסיק שביניהם, אם שני המשפטים המחוברים קצרים מדיי

  .גם היא אכלהוהוא אכל 

ועל מילת הבררה , )אף,  גםכמו(החיבור חלים גם על כל מילת חיבור אחרת ' הכללים החלים על פיסוק לפני ו

  .עיתוןאו אתן לך ספר : או

  .אשלח לך עיתון יומיאו , אתן לך ספר קריאה: אבל

  : ופסיקים בין החלקים החוזריםנקודתיים אחרי הביטוי המכליל יבואו כלל ופרטיםכאשר יש קשר לוגי של 

  .ביולוגיה ולשון, אנגלית, חשבון: למדנו היום מקצועות חשובים

  : לא יבואו נקודתייםן ביטוי מכליל אבל אם אי

  .ביולוגיה ולשון, אנגלית, למדנו היום חשבון

  . אלה המקצועות שלמדנו היום–אנגלית ולשון , חשבון: יבוא קו מפריד בין הפרטים לכלל, כשהסדר הפוך

  :מילות ניגודבמשפט כולל יבוא פסיק לפני 

  . לא השתתף בשמחהאך, הוא הלך למסיבה

  אבל                              

                                אולם

  . עם חברואלא, המורה לא דיבר אתו

  

  :במשפט מחובר יבוא פסיק לפני מילות החיבור ולא אחריהן

  . הוחלט לעכב את הגזרותלכן, הייתה מחאה גדולה מצד האימהות החד הוריות

  לפיכך                                                                                

                                                                                  על כן

  משום כך                                                                                

     :דוגמה נוספת

  .לא הוחלט לעכב את הגזרותלמרות זאת , ותהייתה מחאה גדולה מצד החד הורי

  עם זאת                                                                

  אף על פי כן                                                                

  
כשנחת : אחרי הפסוקיתבמשפט מורכב שבו יש משפט עיקרי ופסוקית הפותחת במילת שעבוד יבוא הפסיק  

  . המתינו לו שרי הממשלה, מטוסו של הנשיא בשדה התעופה

  .אם, כאשר, )שמתנגדים= האנשים המתנגדים ( ש =ה, אשר, ש,  כי:מילות שעבוד

        ,                                לפני ש, מאחר ש, משום ש, מכיוון ש, מפני ש:                         צירופי ש למיניהם

  .ועוד, במידה ש  אף על פי ש, בצורה ש, במקום ש,  בזמן ש,                         אחרי ש

  : אם הפסוקית קצרה מדיי לא יבוא פסיק אחריה

  .נחת המטוס ירדו ממנו שרי הממשלהכש

  :בסדר הפוך בדרך כלל לא יבוא פסיק לפני הפסוקית

  . מטוסו בשדה התעופהנחתכששרי הממשלה המתינו לנשיא בשדה התעופה 

  :אם הפסוקית היא ארוכה יכול לבוא לפניה פסיק

  .לא הושגה פשרה בין נציגי ארגוני המורים לממשלהלאחר ש, התלמידים נעדרו היום מבית הספר

  ):כאשר מוזכר בעל הציטוט(משפט שיש בו ציטוט הוא משפט מורכב 
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  ."הגיע הזמן לגרש את ערפאת: "ראש הממשלה הודיע

  

  : מירכאות לא יופיעו ,  משפט שבו מצוין הדובר בהסגר ומובאים דבריואלא,  אין ציטוטאבל אם

  .יש לגרש את ערפאת, לדברי ראש הממשלה

  

  נקודתיים

  .חידושי לשון וניבים, תיקוני לשון, פיסוק: המבחן יכלול את הפרקים האלה: לפני פירוט  .א

 ".טוב למות בעד ארצנו: "טרומפלדור אמר: לפני ציטוט  .ב

 .אין משמעת: לסיכום. מאחרים ומתחצפים, התלמידים נעדרים: ני דברי סיכום או מסקנהלפ  .ג
  

  קו מפריד

  : מילה וביטוי שהשלמתם ברורה מן ההקשריםכשחסר  .א

  . להצגה-והבת הקטנה , הבן הגדול יצא לטיול      

  :לאחר חלק ייחוד  .ב

 . האוניברסיטה מעניקה להם מלגות קיום–התלמידים המצטיינים      

 :מקום אוגדב  .ג
  . אמת ַלֲאִמָּתה–כל מה ששמעת היום בעדות 

  :שיח-בהתחלת השורה בדו  .ד

  ?איפה היית כשחיפשתי אותך   -             
  .  בישיבת מורים-

  מקף 
  
  .על-מוליכות, אמון-האי, שיח-דו, לאומי-בין: למשל. ראוי לסמן מקף אחרי תחיליות ולפני סופיות. א

-סי, אן-אן-סי, טי-די-די: למשל. לועזיות שמים מקף בין שמות האותיותבכתיבה של צירוף אותיות . ב

  .בה-גה-קא, )CIA(=אי -איי

  
  (")וגרשיים ) '(גרש 

  :למשל. מקומו אחר האות האחרונה הנכתבת של המילה המקוצרתו, משמש לקיצור מילהגרש 

  .)האדון(= ' הא, )עמוד(= ' עמ, )מספר(=' מס, )עיין(= ' עי, )וגומר(=' וגו

ואינם (והם באים לפני האות האחרונה של הקיצור ,  משמשים לסימון ראשי תיבות בצירופיםגרשיים

  :למשל). מוזחים משם בנטייה

: ובנטייה). הרב משה בן מימון(= ם "הרמב, )שליח ציבור(= ץ "ש, )כף ומזלג, סכין] (= ום"ולא סכ[ם "סכו

  כית"ח, לים"רמטכ, כים"תנ

  
  שלוש נקודות

   : דברים לא חשוביםכשמשמיטים  .א

  .נמכרים בשפע בשוק... תפוחי אדמה, חצילים, קישואים, עגבניות, מלפפונים

 ...אל תסתכל בקנקן :כשאפשר להשלים את הטקסט על פי ההקשר  .ב

  מירכאות

  ".לא תשנא את אחיך בלבבך: "כתוב בתורה: בציטוט של דברים  .א

 ".יד ושם"ביקרתי ב. "כעפעפי שחר"קראתי את : 'של מוסד וכדו, לציון שם של ספר  .ב

 . מאוד" חכם"הוא : כשמשמעות המילה שונה מהמקובל  .ג
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  : פסקו את המשפטים האלה

  היו לו צאן בקר חמורים עבדים שפחות אתונות וגמלים .1

  השפה העברית שימשה בכתיבתם של התנאים האמוראים והסבוראים הגאונים                                              .2

  מדקדקים  והפייטנים                                ה
  האיש היה ישר וצנוע ידען ובקי חרוץ ומסור .3

  בתי המשפט בישראל מוסמכים לשפוט אזרח תושב או עובד הציבור של ישראל  .4

         שעברו עברה בחוץ לארץ

  ראובן למשל אדם נוח לבריות הוא .5

  על פי המלצת הרופאים לא יעיד האיש במשפט .6

   מנוחתו כבוד נולד באסרו חג פסח של גלויותרבי אברהם .7

  אברהם בן עזרא המדקדק והפרשן הגדול היה בקי גם בחכמת התכונה' ר .8

  בשתי הזרועות של הרשות המחוקקת הסנט ובית הנבחרים יש רוב להצעת החוק .9

  אכן הכלל הזה אינו חל בכל מקרה ומקרה  .10

  אדרבה בגלל דרישת הקהל נציע לו מופע נוסף  .11

   את בקשתך ברצון רבלהפך אמלא  .12

  שמים בקשו רחמים עלי  .13

  מדוע אדוני היושב ראש החלטת לדחות את נסיעתך  .14

  ציפור לא צייץ עוף לא פרח שור לא געה אופנים לא עפו שרפים לא אמרו קדוש   .15

          הים לא נזדעזע הבריות לא דיברו אלא העולם שותק ומחריש

   אפריקה להשתחרר מעולו חומת ברלין נפלה ונראה כי מגיע גם תורה של  .16

            של הטוטליטריזם

  כשהגיע הנשיא עם פמלייתו אל העיר קיבלה את פניו הפגנה סוערת  .17

  מאחר שהתביעה לא הביאה ראיות חותכות לטענתה אנו מזכים את הנאשם  .18

  היו אומרים לי דברי עברית  .19

 א ירפאכל אדם יתפוס את המקום הראוי לו המהנדס יתכנן הבנאי יבנה והרופ  .20
  

 16.3.00 ,מעריב , על פי גיל הראבן/ ספר גנוב
  

הידיעה על זיוף עותקים מספרה החדש של צרויה שלו ודאי לא נרשמה אצל רבים כאחת החדשות העצובות של    
השבוע במדינה המתקרבת לשיא עולמי בגנבת תכנות ובזיוף דיסקים אף אחד לא מתרגש ממש מכך שבעל ואישה 

  ות ויש מי שמשועשעים קצת מעצם הרעיון שגנבים מתעניינים בספרותנוסף לרשימת הגנב
לאורך רוב ימי האנושות גנבו נהגו לגנוב בעולם שבו נכתב הדיבר לא תגנוב גנבה הייתה מעשה מוחשי מאוד וכך    

ם כבשה מהעדר גנבו תכשיט גנבו כד שמן גנבו אובייקטים מזהים שאפשר לממש ולעקוב אחר תנועתם מידי הבעלי
  החוקי לידי הגנב

בעולם טכנולוגי מעשה הגנבה נראה מופשט יותר לעתים וירטואלי לגמרי עד שספק אם העוסקים בו מזהים    
בעצמם את דמותו של הכייס או של גונב העדר אותו דבר נכון כנראה גם לגבי מי שקונים ביודעין את הסחורה 

עצמם כאנשים מכובדים לגמרי ולא כמי שמשלשלים יד הגנובה ומוכרים אותה הלאה סביר שחלקם לפחות רואים 
  גנבית לכיסיהם של הסופר והמול הזמר והמלחין

כל תינוק יכול לדמות לעצמו את צערו של הרועה שעשר כבשים נגזלו ממנו אבל בשביל לדמות את הפגיעה ביוצר    
  צמו עוד עותקים אז מה הבעיה שישכפל לע5000 או 1000צריך קצת יותר שכל חסרים לו 

גנבה היא רק אחד מהפשעים שהמציאות המודרנית הקנתה להם איכות וירטואלית מי שמעולל תעלולים 
ספקולטיביים בשוק המניות ודאי איננו רואה פנים אנושיות מאחורי החברות שהוא ממוטט האקרים ודאי חשים 

מרגיש את מה שחש חייל הנועץ שונים מסתם מציצנים גסים וונדליסטים ומי שמשלח טילים בלחיצת כפתור לא 
  כידון בבטן

נכון לעכשיו איננו ערוכים להתמודד עם המצב הזה לא ברמת השיטור לא ברמה החינוכית ולא ברמת הנורמות    
  והאווירה הציבורית הרחוקה מאוד מגינוי ואולי הגיע הזמן לתת על כך את הדעת
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  חכמת חיים

  .פסקו את הקטע שלפניכם

  

הנאתי ברחוב ניגש אליי איש מבוגר ושאל אותי אולי אתה יודע איפה נמצא בית האבות שמחת חיים בשעה שטיילתי ל

עניתי לו שלא שמעתי על מקום זה אבל אני מוכן ללוות אותו ולנסות למצוא יחד את בית האבות שהוא מחפש הוא 

י בשאלה אולי אתה יודע למי שייך הודה לי מאוד אך שאל האם אתה יודע לאיזה כיוון ללכת עצרתי לרגע חשבתי וענית

המקום הזקן ענה בביטחון מלא הוא שייך לכולנו כמובן הסברתי לו שאילו ידענו מי הם בעלי המקום יכולנו להתקשר 

בטלפון ולשאול את הכתובת המדויקת האיש חייך וקבע אין צורך בכתובת אפשר למצוא אותו בעזרת החושים שלנו 

לם כיבדתי את רצונו והחלטתי להסתכן אם כך שאלתי לאיזה כיוון אתה מציע שנפנה הרעיון נשמע לי קצת מוזר או

הוא ענה שוב בהחלטיות לכיוון שמוכר לך הערתי בתמיהה אבל אין שום בית אבות באזור שאני מכיר התעקש הזקן 

ות החלטתי ייתכן שיש אך אתה פשוט לא שמת לב מכיוון שהאיש היה מסקרן וגם לא היה לי שום דבר דחוף לעש

לפעול כרצונו המשכנו ללכת ולשוחח ושיחתנו הייתה בהחלט מעניינת בדרך עברנו ליד מקומות מוכרים לי וסיפרתי לו 

עליהם אמרתי לו הנה בית הספר שבו למדתי הנה המועדון השכונתי שבו שיחקתי עם חבריי הנה גן הילדים שבו 

ם הם שמעו על בית אבות בשם שמחת חיים כולם השיבו מבקרים ילדיי וכו פגשנו כמה ממכריי ושאלתי אותם א

 המשיך ללכת בביטחון רב עד שהצליח לשכנע גם אותי שאין מה אבשלילה אולם הדבר לא השפיע על ידידי החדש והו

לדאוג ובסופו של דבר נגיע למקום המבוקש כאשר התקרבנו לביתי הרגשתי מאוכזב מפני שהיה לי ברור ששם בוודאי 

 בית האבות להפתעתי גיליתי שהזקן החביב דווקא מעודד הוא פנה אליי ושאל אתה לא חש שאנחנו לא נמצא את

מתקרבים נבהלתי לרגע וחשבתי לעצמי ואולי הוא מתכוון להתנחל אצלי בבית אבל אז אמר הזקן זהו עכשיו אני יכול 

  לחזור לביתי וגם אתה למדת שאין צורך בבית אבות וששמחת החיים נמצאת בבית

  ניק'מלכה מוצ, דקדוק בקלי קלות: מתוך

  

על פי . (פסקו אותן לפי הצורך. ההערות אינן מפוסקות. לפניכם הערות  שמורים נוהגים לומר להעיר לתלמידיהם 

  ").הצלצול נועד למורים: "ספרו של אורי אורבך

  

  יוסי דבר יותר בשקט כדי לא להפריע למנוחת השכנים .1

את הצלצול ורק אתה לא שנשלח אליך כל הפסקה את השרת שיצלצל לך  מעניין מאוד כיתה שלמה שמעה  .2

  במיוחד באוזן

  הייתי אומרת שזה גן חיות אבל אני  כמובן לא רוצה להעליב את החיות  .3

  לא אני לא אקרא את הציונים בקול לא כל אחד צריך לדעת כמה אורי קיבל .4

  פשר להתחיל בוקר טוב השעה תשע ורונית הואילה בטובה לבוא לבית הספר א .5

   לא עשית כלום זאת בדיוק הבעיה שאתה לא עושה כלום .6

   אל תגידי לי את אמרת המורה היא לא החברה שלך .7

   דני אורי ויוסי לא דיברתם אתם בטח רוצים לשכנע אותי שאני גם לא רואה  .8

   הלוואי  שהיית לוקח דוגמה מאחיך הגדולים אלי וקובי .9

 תר ותמר אתן ממילא לא עושות כלוםאני צריכה שלושה מתנדבים יעל אס.  10
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  תיקוני לשון 

  

  .מצאו את הטעות ותקנו אותה. בכל קבוצת משפטים יש טעות לשון מסוג אחד

  .ילדיי מכינים לבד את שיעורי הבית. 1  .א

  ?האם סרגת את הסוודר הזה לבד. 2

  .ולכן ביקשתי עזרה, לא הצלחתי לפתור את התרגילים לבד. 3

  

  .י את הספר הזה בביתיש ל. 1 .         ב

  .לטלפונים בשעת לחץ אין למנהל את האפשרות לענות. 2             

  .אך אין לנו את האומץ הדרוש לכך, לעתים אנו רוצים להדהים את סביבתנו. 3  

  

  .מצב זה גורם מריבות שלפעמים סופם עלול להיות מר. 1.          ג

  .ם שבהם מופיעים ילדים יש פרסומות למכירת תפנוקי. 2             

  .כלכלי אינו מאפשר רכישת מחשבהיש משפחות שמצבם . 3             

  

  ?מדוע אתה לא קורא את ההוראות. 1.     ד   

  ?אתה יכול להגביר את הקול בבקשה. אני לא שומעת. 2            

  .בעבר המבוגרים אינם נהגו לספר לילדים את האמת. 3            

  

  .לא הצלחנו לפתוח את הדלת אז נכנסנו מהחלון. 1   .  ה    

  .אז כולם הגיעו בשלום, נזהרנו מאוד בהעברת הכלים השבירים למקומם החדש. 2            

  .התלבטתי במשך כל השנה אז נכשלתי במבחן. 3            

  

  .הילה ורודה סביב הירח הוא סימן לחמסין מתקרב. 1.      ו  

  .בקבוק של יין משובח היא מתנה מתאימה לכל אירוע. 2            

  .הדולפינים הן חיות הים הידידותיות ביותר לאדם. 3            

  

  . השנהלקראת ראש השנהצנצנות הדבש זה המוצר הנמכר ביותר .  1.     ז   

  .המטרה החשובה ביותר של המשא ומתן זה השלום. 2           

  .ת כמו כולם זו סיבה מספקת לנוער להעריץ זמר מפורסםהצורך להיו. 3            

  

  .כתיב מלא ועוד, כתיבת חיבור, לנסח נכון, בקורס בהבעה לומדים לפסק. 1.     ח 

  .בשמירת הניקיון ובלעזור לזולת, אחריות הילדים מתבטאת בהכנת שיעורים. 2          

  .שחייה בים ולבקר במוזיאונים, תהבילויים המועדפים עלינו הם צפייה בהצגו. 3          

  

  

  .השלטונות אוסרות טיולים במקומות מועדים לפורענות בגלל המצב הביטחוני. 1.     ט 

  .בשל הדיווחים המרומזים בתקשורת נוצרת בציבור פחד ובלבול. 2          

  ?עד איזה גבול תינתן חופש פעולה לעיתונות. 3          
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  .ת חשובה במיוחד לילדים עם שיתוק מוחיןפעילות גופני. 1.      י

  .לחוג לאמנות יתקבלו רק ילדים עם כישורים מתאימים. 2             

  .נסעתי לירושלים עם אוטובוס. 3  

  

  .בשכונה בה גדלתי הילדים הרבו לשחק ברחוב. 1.       א"י

  .רוב הילדים שיחקו אז במשחקים אותם המציאו בעצמם. 2  

  .חונכנו חשובים גם כיוםהערכים עליהם . 3  

  

  .לא תמלא את הטפסים כראוילא אוכל להתייחס לבקשתך במידה ו. 1.       ב"י

  .נבקר באתרים מעניינים רבים, במידה ונשמור על לוח הזמנים המתוכנן. 2  

  .מותר להיחשף לשמש רק במידה ומשתמשים באמצעי הגנה. 3  

  

  .תה לי אפשרות לרכוש השכלהמאחר והמצב בבית היה קשה לא היי. 1.      ג"י

  .אביב נסגר לתנועה בגלל שירד שלג כבד-כביש ירושלים  תל. 2  

  .מתי שמודיעים על שלג צפוי בירושלים ילדי העיר מתפללים ליום חופשה. 3  

  

  .כמובן שכולנו סקרנים לדעת מה יהיה הרכב הממשלה החדשה. 1.      ד"י

  .ם גם מחר בשל סופת שלגיםכנראה שאתר החרמון יישאר סגור למבקרי. 2  

  .כמובן שהעם בישראל שמח על ירידת גשמי הברכה הרבים. 3  

  

  .כל חיילי ומפקדי היחידה מוזמנים להרמת כוסית לכבוד החג. 1.      ו"ט

  .התמודדות עם קשיי ולחצי עבודה מאומצת מכבידה על התפקוד בבית ובמשפחה. 2  

  .להיכנס לאולםהורי ותלמידי המחזור המסיים מתבקשים . 3  

  

  .אסור לתת לפרסומת לשלוט ולבלבל אותנו. 1.       ז"ט

  .בשעה קשה העם סומך על המנהיגים והצבא. 2  

  .ר ועד העובדים ובעלי המניות"יו, העתקים מהפרוטוקול נשלחו למשרד האוצר. 3  

  

  .כשעובדים בצוות אחד עוזר לשני ומגיעים לתוצאות טובות. 1.      ז"י

  !דברו אחד אחרי השני. כולה לשמוע את כולם ביחדאינני י. 2  

  !אחד ליד השני, הניחו את הספרים על המדף. 3  

  

  .מה שיעלה את אחוזי ההצלחה, התרגול מגביר את השליטה על החומר. 1.      ח"י

  .מה שמגביר את האחדות בעם, במפגשי דתיים וחילוניים נוצרות היכרויות חדשות. 2

  .מה שהעלה את אחוזי ההצלחה בבחינה, ת המבחןהמורה הורידה את רמ. 3

  

  

  .בילוי משותף בחיק המשפחה הוא דבר שמקרב לבבות. 1 .     ט"י

 .מועסקיםהדבר זה מגדיל את מספר. מקומות עבודהעוד התפתחות המפעלים יוצרת . 2             

  .פגיעה בגיבוש המשפחתידבר זה גורם ל. כיום כל ילד צופה בטלוויזיה הפרטית שלו. 3             
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  .בשנה שעברה הוריי הזמינו שלושה חיילים בודדים לליל הסדר. 1     .    'כ

  .כל אדם בדרך זו או אחרת מסוגל לשפר את שליטתו בלשון. 2  

 .אפשרות זו אלמלא האינטרנט לא הייתה מתקיימת. . 3  

  

  סגנוןלשון ושיבושי 
  

  .בכל משפט ותקנו אותואתרו את השיבוש . לפניכם משפטים משובשים

 . בגליל מול נוף הרים יפהפה יש את דירות הנופש הטובות ביותר .1

 .ולשתיהם קשר ישיר לתנועה, שתי בשורות טובות התבשרנו בימים האחרונים .2

 .אז ההנהלה החליטה להרחיב אותה מיד, הצפיפות במחלקת הפגים בבית החולים הזה הולכת וגדלה .3

 .יטי מאוד להמשך קיום החברה האנושיתהעלייה בזיהום האוויר הוא קר .4

 .היא הזמינה את כל ילדיה לשבת והתעקשה להכין לבדה את כל האוכל .5

 .למרות הממצאים החמורים שחשפה ועדת וינוגרד ראש הממשלה ושר הביטחון לא מוכנים להתפטר .6

 .יום שבתון אחד בשבוע לכל נהג זה הפתרון הטוב ביותר לעומס בכבישים .7

 .אז הכלב נרתע לאחור, ו הוא עמד במקום והביט בוכשהכלב רדף אחרי .8

 .כמובן שלכבוד האירוע הוקם בעיר צוות הפקה שקיבל תקציב נכבד .9

 . כדאי להזמין כרטיס טיסה לאירופה לפחות חודשיים מראש .10

 .לשניים נחלקה אופן בסיסי דעת הקהל בישראלב .11

  .בשנה הבאה עתיד ירושלים יעלה על סדר היום .12

  .הביתה כי אין לי את המפתחלא הצלחתי להיכנס  .13

  .הסרטונים והתמונות יוצרות חוויה שלמה ומאתגרת של חשיפה לסוגיה חשובה .14

  .מחקרים הראו שלאחר אימון במשחק טטריס הנבדקים משחקים יותר טוב ויותר מהר .15

  .כמובן, אז המסיבה הצליחה, הגננת תכננה את המסיבה היטב .16

  .ם יצליח בתפקידו או לאהתכונות המיוחדות של המנהיג הם הקובעות א .17

  .אל על זו החברה היחידה בעולם שבכל הטיסות שלה מוגש אוכל כשר .18

  .עשרה מיליון שקלים זה התקציב שיועד לתלמידים נזקקים .19

  .לקרוא ולכתוב טקסטים, האזנה, כישורי אוריינות הם הכישורים של דיבור .20

  .הנהג לא מרוכז בשעת הנהיגה כשהוא מדבר בטלפון.    21

  .וסידרה לבדה את כל הכרטיסים,   היא תכננה במדויק היכן ישב כל אורח.  22

  .הצלחה במבחן התיאוריה בנהיגה הוא התנאי לקבלת אישור למבחן המעשי.    23

  .אז הם הצליחו במבחן בהבעה, התלמידים תיקנו את כל המשפטים המשובשים.    24

  .ה והחצים שנמחקובמסגרת התיקונים בכביש יסומן מחדש מעבר החציי.   25

  .וכנראה שהכניסה לכלי רכב תיסגר, היום תתקיים תהלוכה רבת משתתפים.   26

  .אחרי כשעה של המתנה השיירה התקרבה בלוויית אבטחה כבדה.   27
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  סגנוןלשון ושיבושי 

  
  .אתרו את השיבוש בכל משפט ותקנו אותו. לפניכם משפטים משובשים

  
  .ות הספורט היא לא נכונההתייחסותו לתולדות והתפתח .1
  
  . תמורות אלה תגובות של צחוק ולעגותפעמים רבות מביא .2
 
 .התלמידים לא היו מתחמקים מהם, מורים היו מסבירים את חשיבות שיעורי הספורטבמידה וה .3
  
 .שיחות משפחתיות משותפות הם הדבר המסייע ביותר לשיפור היחסים בין הורים  לילדים  .4
  
  .גורם לפגיעה בגיבוש המשפחתימה ש ,ויזיה הפרטית שלווכיום כל ילד צופה בטל .5
 
  .הם נסעו לאילת עם המכונית שלהם לנופש של שבוע   .6
 
  . בית הספר ינקוט אמצעי זהירות וימנע פעילות בה הסיכוי לפגיעה בקרב התלמידים גדול .7
 
 .המנחה הקריאה את שמות העולים לגמר אחד אחרי השני  .8
  
 .שמות ומקצועות המועמדיםברשימה שהוגשה למנהל צוינו  .9
  

 .בגלל מזג האוויר הסוער הצפוי להיום החלטתי ללכת עם מעיל ומגפיים .10
  

 .ניפגש שוב מחר בערב איפה שנפגשנו בפעם האחרונה .11
  

 .לא הגעתי לעבודה מאחר ולילד שלי היה חום גבוה .12
 

  .מיוחדמובן שיש לטפל בה באופן ,  במידה ומתעוררת בעיה ספציפית .13
 

  .מדים התנפל ותקף את עוברת האורח באמצע הכבישהכלב גדול המ  .14
 

  .בריא ומהנה, ספורט הוא דבר חיובי;  ספורט הוא דבר חשוב לגוף .15
 

 . שמקרב לבבותמה, בילוי משותףבסופי שבוע  נפגשת כל המשפחה ל  .16
  

  . לשחרור והרפיהה מביאפעילות ספורטיבית יומיומית  .17
 

  . דבר שמצר את צעדיהם–ר שלילי הורים רבים חוו את חוויית חינוך הילדים כדב  .18
 

  .עצמם בתחום בו הם יכולים להצליח ולהתקדםאת  מן הראוי לאפשר לתלמידים אלה להביע  .19
 

 .מה שגורם להם לתסכול רב,  יש תלמידים מוכשרים בכל התחומים מלבד תחום הספורט .20
  

 .וקדמתבגלל שלפני כשנתיים היא יצאה לפנסיה מ, היא אינה יכולה לחזור למשרד החינוך .21
  

 .ילדים עם צרכים מיוחדים משולבים היום במסגרות החינוך הרגילות .22
  

 .אפשר יהיה לעבוד בשיתוף פעולה מלא, במידה וכל קבוצה תהיה סובלנית לקבוצות האחרות .23
  

 .כבר זמן רב הבן מתנכר ומתעלם מהוריו הקשישים .24
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    הכתיב חסר הניקוד יכלל
  
  
  

  יוצאים מן הכלל  הדוגמות  הכלל
     

 O ו- U תמידו"יבו   
  

   משכורת–ת רֶ ּכְֹש ַמ , אוזן–ן זֶ אֹ
   תופים–ים ִּפ  סופר  ּתֻ –ר ּפַ סֻ 

  סוכה, חולצה, אוזני: וכן

  
  . אין חריגיםU  לתנועת

 אם בצורת המקור יש Oבתנועת 
קמץ קטן או חטף קמץ אין להוסיף 

  :ו"וי
  צהריים, אפנה, חכמה

' או ה'  אO-אם יש אחרי תנועת ה
  :ו" ויאין להוסיףשאינן נשמעות 

  פה, כה, זאת, איפה
  

  
בדרך כלל מקבלת    iתנועת  

  ד"יואחריה 
  .אם אין אחריה שווא נח

  
   סיפור–ר ּוּפִס 

   כיסא-אֵּס ִּכ 
  זיכרונות–ת נֹורֹוְכ זִ 

  גבעה, משרד, משמרת, משטרה

  
  : במקרים אלהד"יואין מוסיפים 

  מיד, משם: השימוש' אחרי מ -
   הציעה,הגיעו: ההפעיל' אחרי ה -
 במילים שבצורתן היסודית אין  -
 -אבל , )דצַ  (יצד, )בלֵ (לבו : iתנועת  

   :  מוסיפיםששוחמש במספרים 
  שישי, שישה, חמישים, חמישה 
  להבדיל משניים, במילה שיניים -
  עם, מן, הנה, במילים אם -

  
  

  ד"יו מקבלת Eתנועת 
רק במילים שעברו תשלום דגש או 

  . טיהאם היא אינה משתנה בה
גם בשם הפעולה של הפעיל 

  היטלבתבנית 
  

  
  גירעון, חירש, תיארו, שירת

  
את ְּפ (לעומת פאה ) םָת בָ ֵּת (תיבה 
אבל מאה , )בתיֵק (קיבה ,)הזקן

  ).את הילדיםְמ (
  

  הישג, היתר, היכר

  
  ד"יונה נכתבת ביש

    להבדיל משנה

  
עיצוריות מוכפלות  ד"יוו ו"וי

אבל לא בראשה , באמצע המילה
  .בסופהולא 

  
  הווילון: אבל, וילון

  
, מקווה, מצייר, ירח: אבל, סייד

  הייתה מייעל, בניין, עוול
  

  עכשיו, סתיו
  

  
           ת אין יִ במילים בתבנית ּבַ  -
להבדיל , שיט: ד"יומכפילים את ה 

  .משייט
        יה -כשמילה מסתיימת ב -

    רק אם יש ד "יומכפילים את ה   
    , שלישייה, השניי: לפניה חיריק   
   , השקיה, בעיה: אבל, סנדלרייה   
  .סוכריה   
  ב "ה וכל"אחרי אותיות מש -
: ד"יואין משנים את הכתיב של ה  

  .שילד, מילד
מכפילים לפני ו "ויאבל את ה

  שוורד, מוורד: ב"ה כל"מש
     שאינה נשמעת אין ו"ויליד  -

, מצויר: ד"יומכפילים את ה  
  חציו, קיום

    בראש מילה ד "יואת המכפילים  -
, יישוב: רק אם היא בחיריק 

  יישבר, ייחוד
  ד"יובסוף המילה מכפילים את ה -

: רק אם יש בה רמז לגוף ראשון
  להבדיל מילדי) הילדים שלי(ילדיי 

  .להבדיל מאחרי) אחרי אני (אחריי 
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  כל הזכויות שמורות
  למירי הורביץ

  
  
  

  
  פינת הגאון

  

  )י , ו(        הכתיב המלא 
  
  

  
  עיצורים                                                     

  
                        ו                                                                   י

  
  יישוב: אבל, )הילד(  ילד      )                                                 הוועד(ועד 

  
  ,                            מצוין, טיס: אבל(טייס      להתוועד                                                       

  )                                                                              בעיה
  

  )ודאי, מתי: אבל( ילדיי                  סתיו                                                 
  
  
  

                                                        
  תנועות

  
                         ו                                                                     י

  
U :                                              סוכר      I           :  הציג, שמלה: אבל(סיפור                                                 ,

  )אם,                                                                                    לבי
  
,                                             נהשי, תיאור: אבל(בררה :  E)      צאן, אנייה, אפנה, כל, פה: אבל(תוכן  : 0

  )גירעון,                                                                                   הישג
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  תרגילים בכתיב המלא

  

  בכח המח

אמנם הוא .  ואף אשפז לָחְדַשִיםהוא טפל בקפת חולים במשך תקופה ארכה. מר יעקבי סובל זה זמן ארך מכאבי ראש

 מן הראש –הוא שחרר בהרגשה שכואב לו הכל . אבל הפעם היה מרגש שאין לו עוד כח לסבל, רגיל לסמך על רופאיו

למחרת ". כח המח"המטפל בשיטת ". כפר ארנים"עד שפתאם העברה אליו כתבת של ֻממחה ב. עד לציפרן של הבהן

אולם ספר לו שכאן , הוא היה מבהל מפני שחשב שינתח בראש. את מצב מחוהיום הוא העבר למקום והחלט לבדק 

אבל , אמנם הסבר לו שהוא חפשי לפעל כרצונו. הוא יכול לבחר בדרך שיטפל בה והבטח לו למצא את שרש הבעיה

ונאמר לו שהוא יכול לעבר אל הסכה הצהבה שבצד , הוא ֻשכן באהל אפר. הזהר שלא יחזר לארח החיים המכר

בָצֳהַרִים הוא אכל , בבקר הגש לו חלב צאן בלבד. הוא טפל באכל מיחד ללא מלח וללא סכר. ל אם הדבר יעזר לושמא

. למחרת הוא העלה על המאזַנִים והחלט על שלשה ימי צום. ובערב היה בצום מחלט, שרשים מבשלים ברטב אדם

חשב כל הזמן על אכל ולא על כאבי הוא הבין שחכמת השיטה הזאת היא שי. בתם שלשת הימים הבהרה התכנית

  ?הֻאמנם יש כח למח. הראש

  

  זכרון קצר

ספרתי בשמחה לכל בני המשפחה וֻכָּלם . קבלתי הזמנה למסבת בת מצוה של נערה הלומדת בכתה יחד עם בתי

כשהגענו לחנות . הזמנתי את בתי לנסע אתי לקנות לעצמי שמלה. הסכימו שזאת הזדמנות לקנות שמלה חדשה

בתי הרגישה לא נח . ובקשתי שיעשו לי הנחה, אחת השמלות נראתה לי יקרה מדי. תי בבגדים והתחלתי למדדהסתכל

שלמתי מהר ויצאתי מן . אך היא סירבה, בקשתי ממנה שתגיד לי דעה כנה על השמלה. ולא הסכימה לשמע לי

אבל ,  לא נסיתי להתוכח אתה.ברחוב היא אמרה לי שאני נראית כמו אשה זקנה בשמלה האֻרכה עד הרצפה. החנות

התפלאתי . כשהגענו הביתה בקשה למדד את שמלתי. היא נרגעה ולא דברה על כך יותר. הזכרתי לה שאני בת חמשים

זאת השמלה : היא התלבשה ופתאֹם הצהירה. אבל הסכמתי, מפני שהיא תיארה אותה כשמלה לזקנות, מאד

  ! אחרת למסבהתקני לך שמלה, ואם לא תכעסי, האידיאלית בשבילי

  

  חלום ורוד

הם התענינו בבנית בית בירושלים כדי שישמש . התירים מוינה באו לארץ בגלל הציונות וגם בגלל האויר המצוין שבה

דמינתי לעצמי את . כנציג העיריה התלויתי אליהם לטיול בכמה אזורי העיר. ובמיחד לטיסים, בית אירוח לחילים

הם שאלו על ענינים . אך הם דוקא התכונו למקום שלו ורגוע, א חייםהבנין שהם מתכונים להקים כבית מל

ודוחו , הם הציגו לפני ציורים של הבנין שיהיה כאן. שכני המקום ואפילו מחירי הוילונות, כגון בעית המים, מסוימים

הבנינים ושהדירים של , הייתי בטוח שהבית יבנה בודאי בסתו הקרוב. לי על הציוד שהם מתכונים להעביר אליו

ושהם בודאי , אמרתי להם שתכניותיהם נראות לי מצוינות. ולא יהיו שום ויכוחים, הסמוכים לא יהוו בעיה לבניה

אז . התענינתי אם בכונתם להתחיל לבנות את הבנין עכשו ולהעביר אותו מיד לחילים. יכולים לסמך עלי שאסיע להם

הם מקוים שיקבלו הלואה מן העיריה ויאפשרו להם . רחֹקכי כונותיהם הן לטוח ה, התודו לפני בני הלויה שלי

אך לא , לא הבנתי מדוע ותרתי על יום עבודה יקר ולויתי אותם בטיול זה. להקים את הבית בעוד כשתים עשרה שנים

. ומה בדיוק יקרה בעוד שתים עשרה שנה, כל מה שקויתי הוא שיבהירו לי מתי יתחילו לבנות. רציתי להתוכח אתם

, בתנאי שיסכימו לעלות אליה, ואולי הם יהיו חילים בישראל, ירו לי שילדיהם יהיו אז בני שמונה עשרההם הסב

  ...וכונתם היא שיהיה להם אז בית בירושלים הבנויה

  ניק'מלכה מוצ, דקדוק בקלי קלות: מתוך
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  תרגיל בכתיב חסר ניקוד           
  
  .ירותת מצֻ בֹוסו בכתֹת ּכֻ הקירֹו. 1

  .תצלחֹות מֻ לֹו בפעֻ עה יתנסּוהחניכים בתנּו. 2

  .מנים שוניםצגים של ָאצגו במשך שלוש שעות מֻ בתערוכה ֻי. 3

  .רבנותם הרבה ָק כן הזה גבה עד היֹומת המסֻ הצֹ. 4

  .כללשר משֻ ן ּכֹעדֹוקם מֹונה הזאת יּובשכּו. 5

  .תף גרים בבית משֻ  שאנּואף על פיכר לי אינך מֻ . 6

  . ּומֻגונֹותל שונותכנות אֹצעות ּפִ ת זו מֻ בחנּו. 7

  .להת מעֻ רּונתן ֵש יִ  במסעדה זֹו. 8

  .םס הרבה מקֹוא יתּפֹלחן שלֹחפש שֻ , כלנת אֹש ּפִ כשאתה בא לרּכֹ. 9

  רים טּובים ועכרכֹ, מחותגֻ , תרותכו, טריםדים מעֻ באמבטיות המודרניות יש עמּו. 10

  .תנֹו      לפתחים ולחלֹו

  .טוש עץר לעבוד וללמכשּומן ּובדים מיֻ ות עֹובמפעל צ. 11

  .בשלח ומלא עֹ, בהקיר רטֹ, צף שהגג מרֻ אף על פי. 12

  .חדיםנים מֻיוָ בשלל גגמות ּושטות בשלל דֻ צר גם מרצפות מקֻ יַ המפעל מ. 13

  .חודייםנים ויִ צרות בגדלים שות מֻיהמרצפֹו. 14

  .תם מתאימֹויִ ל נעלַ ת הרבה מים ולנעֹכה עליך לשתֹולפני ריצה ארֻ . 15

  .םיִ ן אין לי מודעות מספקת לשמירה על בריאות הרגלַ עדיִ . 16

  .ן ענק של בדיםוָ  שנה ומג45סיון של למפעל זה נִ . 17

  .מיםות הקיַ גי הוילונא כאן כמעט את כל סּו למצֹּותוכל. 18

  .ינות נוספותנרת ומחויות מענת משיט בכִ נֹוהָ תוכלו לֵ . 19

  .חד במינומיֻ גות בטעם גיות ועּוּובמעדניה הזאת מוכרים ע. 20

  .תותהספר יש ספרי קריאה וספרי למוד לכל הִכ - ביתתיַ בספר. 21

  .יכך ספרו לי מכר, חים הגיע לשיאוָ קף הרהֶ . 22

  .כמהכנן בחָ ן כי הוא תֻ יגדר כמצֻ רוע הזה הֻ הֵא . 23

  .ה את צמאונו במיםוהשליח ירוֶ , לח מירקן העירָש ארגז הירקות י. 24

  .יהה הלקּויתרה הבעיה ברִא ם אֻ פעמיִ . 25

 . יבת המציאותתכנית הקצוצים היתה מחֻ . 26
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  שם המספר

  : סוגי מספריםשלושהישנם 
  

   ילדותשלוש, אחדילד :  שתפקידו למנות את מספר העצמיםהמונההמספר  )1
   

  העשירי, הראשוןהילד : שם העצם בהשוואה לשמות עצם אחרים המציין את הסדר של הסודרהמספר  )2
   

  . משרהשתי שמיניות,  המשכורתשליש: ין את החלק מהשלם שתפקידו לציהמספר החלקי )3
  

  המונההמספר 

עצם מיודע - אך לפני שם,ָׁשלֹׁש ילדות, ְׁשלֹוָׁשה ילדים: עצם בלתי מיודע תבוא צורת הנפרד של המספר- לפני שם

  .ְׁשלֹׁש הילדות, ְׁשלֶֹׁשת הילדים: תבוא צורת הנסמך שלו

, ַאְרָּבָעה: היא כמו סיומת הנקבה בשמות עצם רגילים 10-3רים מ  בשם המספר סיומת הזכר במספ!שימו לב

  .'ֵׁשׁש וכו, ָחֵמׁש, ַאְרַּבע: כמו שמקובל בשמות עצם ממין זכר בדרך כלל, ואילו בנקבה אין סיומת', ֲחִמָּׁשה וכו

  
  :לפניכם טבלת המספר היסודי

  

  נקבה  זכר

  נסמך  נפרד  נסמך  נפרד

  -ַאַחת  ַאַחת  -ַאַחד  ֶאָחד

  -ְׁשֵּתי  ְׁשֵּתי, ְׁשַּתִים  -ְׁשֵני  ינֵ ְש , ַנִיםְׁש 

  -ְׁשלֹׁש   ָשלֹוש/ ָׁשלֹׁש  -ְׁשלֶֹׁשת  ְׁשלֹוָׁשה

  -ַאְרַּבע  ַאְרַּבע  -ַאְרַּבַעת  ַאְרָּבָעה

  -ֲחֵמׁש  ָחֵמׁש  -ֲחֵמֶׁשת  ֲחִמָּׁשה

  -ֵׁשׁש  ֵׁשׁש  -ֵׁשֶׁשת  ִׁשָּׁשה

  -ֶׁשַבע  ֶׁשַבע  -ִׁשְבַעת  ִׁשְבָעה

  -ְׁשמֹוֶנה  ְׁשמֹוֶנה  -ְׁשמֹוַנת  ְׁשמֹוָנה

  -ֵּתַׁשע  ֵּתַׁשע  -ִּתְׁשַעת  ִּתְׁשָעה

  -ֶעֶׂשר  ֶעֶׂשר  -ֲעֶׂשֶרת  ֲעָׂשָרה

  ַאַחת ֶעְׂשֵרה  ַאַחד ָעָׂשר

  ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵנים ָעָׂשר

  ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה  ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר

  ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה  ַאְרָּבָעה ָעָׂשר

  ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה  ָׂשרֲחִמָּׁשה עָ 

  ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה  ִׁשָּׁשה ָעָׂשר

  ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה  ִׁשְבָעה ָעָׂשר

  ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר

  ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה  ִּתְׁשָעה ָעָׂשר

  ֶעְׂשִרים
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  .ותַאְרַּבע הבנ, ַאְרַּבע בנות: צורת הנסמך זהה לצורת הנפרד ממין נקבה 10-6- ו4מספרים ב

  : תבוא צורת הנסמך רק לפני ֶעְׂשֵרה ומאות9, 7במספרים 

  ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע ֵמאֹות

  ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה  ְּתַׁשע ֵמאֹות

  
  !זכרו 

  ).זכר-עשר: חרוז (19-11ין את המספר בזכר במספרים מָעָׂשר מצי

  .19-11ֶעְׂשֵרה מציין את המספר בנקבה במספרים מ

  .ד ֶעְׂשֵרהחָ ֶא , ֹוָנה ֶעְׂשֵרהְׁשמ: עות לומרלכן זוהי ט

  :לפני מאות ואלפים יש למנות בצורת הנסמך

  בנקבה צורת הנסמך -ַאְרַּבע ֵמאֹות , ְׁשלֹׁש ֵמאֹות

  בזכר צורת הנסמך -ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים , ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים

  
  :מונהלפני רבבה ומיליון יש למנות במספר ה

   צורת הנפרד של הנקבה-ָחֵמׁש ְרָבבֹות , ָׁשלֹׁש ְרָבבֹות

   צורת הנפרד של הזכר-ֲחִמָּׁשה מיליונים , ְׁשלָֹׁשה מיליונים

  
ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים התלמידות  :עצם מיודע-  ומעלה אינו משתנה לפני שם11מ מונההמספר ה, כפי שאנו רואים

  )תולא שלושים ּוְׁשלֶֹׁש (ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה העטים  ,)ולא עשרים ּוְׁשֵּתי(

  
  .ְׁשִליִׁשית, ְׁשִנָּיה, ִראׁשֹוָנה: ובנקבה, ְׁשִליִׁשי, ֵׁשִני, ִראׁשֹון: )10-1מ  (:ודרהמספר הס

  
  :עצם מיודע- ומעלה אינו משתנה לפני שם11המספר היסודי מ, כפי שאנו רואים

  )ולא עשרים ּוְׁשֵּתי(ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים התלמידות   
  )ולא שלושים ּוְׁשלֶֹׁשת(ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה העטים   

  
  .ְׁשִליִׁשית, ְׁשִנָּיה, ִראׁשֹוָנה: ובנקבה, ְׁשִליִׁשי, ֵׁשִני, ִראׁשֹון: )10-1מ  (:ודרהמספר הס

  
  .הילדה ַהֲחִמיִׁשית, הילד ָהִראׁשֹון: העצם מיודע-כאשר שםגם  משתמשים ודרבמספר הס

  
  .' וכוַהֵּׁשׁש ֶעְׂשֵרה, ָהַאַחד ָעָׂשר :דיעה לפניו הי' בתוספת המונה זהה למספר הודר ומעלה המספר הס11-מ
  

  :כללים נוספים
  

  : בחודשתאריכיםכך מציינים  )1

  .ולא ראשון במאי, אחד במאי:  בזכרסודרולא במספר מונה מונים את הימים במספר   )א

  .ַאְּפִרילְּב ֲחִמָּׁשה , ָאבְּב ִּתְׁשָעה : ל ולא בלפני שם החודש תבוא   )ב

  .ולא הִּׁשָּׁשה ביוני, ִׁשָּׁשה ביוני: אין ליידע את התאריך  )ג

  

  .פי ְׁשמֹוָנה, פי ַאְרָּבָעה:  יבוא המספר בזכרפיאחרי  )2

  .ָׁשלֹׁש פעמים, ָחֵמׁש פעמים:  יבוא המספר בנקבהםמיפעלפני  
   

  
 :במספר החלקי המין של המונה נקבע בהתאם למין של המכנה )3
 

4(   
  )ולא שני שליש(שני שלישים  

  )ושת רבעיולא של (שלושה רבעים
{  

  בזכר
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  . בנקבה- ' חמש שישיות וכו,  שתי חמישיות

  . צורות אלו לא ישמשו בנפרד-שלושת רבעי ,  שני שלישי:בסמיכות
  
. אלא מציין את סימנם,  מספר סתמי הוא מספר שאינו מונה את שמות העצם.מספר סתמי יצוין בנקבה )4

  ר ָחֵמׁשקו מספ : לפניומספרי הוספת המילה "אפשר לזהות אותו בקלות ע
  עמוד מספר ְׁשמֹוֶנה   
          1    

  .כי שניהם נחשבים למספרים סתמיים, ואילך יבואו המונה והמכנה בנקבה 11  -מ )5
                        8   
                          12  
   

 ליטרים  ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַנִים- 32½:יבוא שם העצם בין השלמים ובין השבר) שבר+ שלם  (במספר מעורב )6
  .וחצי

  . ְׁשלֹוָׁשה קילוגרמים וחצי-  3½   
  .ֲחִצי ַהַּתּפּוחַ : אבל, ֵחִצי ַּתּפּוחַ :  ֲחִצי ּוַמֲחִצית בנסמך, ֵחִצי בנפרד )7

   
  .ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֶנֶפׁש, ֶעְׂשִרים איש:  בשמות עצם נפוציםומעלה שם העצם יכול לבוא בלשון יחיד 11-מ )8

  :צם ברביםהע- חובה לציין את שם10עד מספר  
  .ֲחִמָּׁשה אחוזים ולא ֲחִמָּׁשה אחוז 
   

  :כתבו במילים את המספרים שבקטע 

 3במערכת המשרדים  . _______________32להשכרה במגדל שלום מערכת משרדים בקומה . 1 

 052-8213181פרטים בטלפון מספר  . חלונות ______2כניסות ו _____ 2לכל חדר , חדרים_________

 בשעה _________________  5.3.2003 אפשר להתקשר החל מתאריך. _______________________

11:10_________________.  

  .________________________10.5%-משכורתו עלתה ב. 2 

  .הארגזים_______________ 6החולצות הוכנסו ל _______________ 8574. 3 

  .מן החומר_____________________2/3חודשים למדנו  _______________ 3ב. 4 

  .שקלים__________________ 128זוגות נעליים ב   ______2קניתי . 5 

התלמידים בחדר  _______________ 5בחודש נפגוש את  _______________ 17ב. 6 

3____________.  

 15ארגוני צדקה  ל _________4מנות נשלחו על ידי  _______________ 4318. 7 

  .נתמכיםמוסדות _____________

  .דקות_______________25שעות ו_______ 6ב' _________________________  קמ3/4 ו9צעדנו . 8 

נוסף לכך יש . מהציון _______________ 55%בחינות שמשקלן  _________ 3בקורס זה מתקיימות . 9 

  ._______ _____45%משקל המשימות . עמודים כל אחת ____2, משימות כתיבה __________ 4להגיש 

 5חברים ב _______________ 12ימים ביקרתי עם _______________ במשך ארבעה . 10 

__________  

  . עמודי פוליו17את רשמיי כתבתי על . מוזיאונים _______________ 3הצגות וב 

  . שעות _______________ 3.5שלושת ארגזי התפוזים עמדו בשמש במשך  _______________ 3. 12 

  
  :מילים את המספרים שבצירופים האלהכתבו ב

   זוגות הגרביים8)   11                   כלי עבודה12)    1  

   מקלות כביסה58)   12   מקצועות הלימוד7)    2  

   נהגי המשאיות88)   13   ערי מקלט9)    3  

   ִקֵּני הציפורים22)   14   העופות הטריים18)    4  

   ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרהה חלקיְׁשמֹונֶ = 
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   ימי ההולדת3 )  15   קליפות תפוזים34)    5  

   מעונות יום37)   16   קבוצות אנשים14)    6  

   ספרי זיכרונות2)   17   קירות הבתים4)    7  

   סוגי פירות17)   18   בתי כנסת13)    8  

   נמלים חרוצות85)   19   ברכות דגים28)    9  

   עפרונות הכתיבה32)   20   ירידות שערים11)  10  

  

  :נההקיפו בעיגול את התשובה הנכו

  יום הולדתוהוא חגג עם חבריו את . 1

  .ַהְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה.   א

  .ִּתְׁשָעה ֶעֶׂשרה.   ב

  .ְּתַׁשע ָעָׂשרה.    ג

  .ִּתְׁשָעה ָעָׂשרה.   ד

  
2.  

  .שישה ועוד תשעה הם חמישה עשר. א

  .שש ועוד תשע הם חמש עשרה. ב

  .שישה ועוד תשעה הם חמש עשרה. ג

  .רשש ועוד תשע הם חמישה עש. ד

  
  קניתי. 3

  .לֹוָׁשה זוגות נעלייםׁש. א

  .ָׁשלֹׁש זוגות נעליים. ב

  .ְׁשלֶֹׁשת זוגות נעליים. ג

  .ְׁשלֹׁש זוגות נעליים. ד

  

  הצומת השמיני. א. 4

  הצומת השמינית. ב    

  הצומת הְשמֹוָנה. ג    

  הצומת הְשמֹוֶנה. ד   

  

  
  פי שלוש מאות עשרים ְוָחֵמׁש. א. 5

  ת עשרים ַוֲחִמָּׁשהפי שלוש מאו. ב   

  פי שלוש מאות עשרים ָוָחֵמׁש. ג   

  ַוֲחִמָּׁשה מאות עשרים הפי שלוש. ד  

 

  ברחובנו. 6

  . חצרותארבע עשרה. א

  . חצרותארבעה עשר. ב

  . חצרותארבעה עשרה. ג

  . חצרותארבע עשר. ד

  

  הבחינה תתקיים. 7

  .בחמישי בחודש. א

  .בחמישה בחודש. ב

  .בחמש בחודש. ג

  .חודשל השיחמב. ד

 

  התאונה קרתה. 8

  . הרחובות  ְּבֶאָחד.א

  . הרחובות  ְּבַאַחת.ב

  . הרחובות ְּבַאַחד. ג

  . הרחובות  ְּבֶאָחת.ד

  
  הפעם. 9

   המאה ְוֶאָחד. א

  המאה ְוַאַחת. ב

  דהמאה ָוַאחַ . ג

  האחת ָוֵמָאה. ד

  

   העקרונות  ָחֵמׁש.ב        העקרונות  ֲחִמָּׁשה. א.10  

  העקרונות   ֲחִמַּׁשת.ד          העקרונות  ֲחֵמֶׁשת.ג       

  .ט"תשל, בעריכת שושנה בהט, להיב חסת של האקדמיה לון העברית
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  .תקנו את הטעויות שמצאתם. לפניכם מכתב משובש שנפלו בו טעויות תקינות רבות

  ר מירי הורביץ"כל הזכויות שמורות לד

   אפרייםר הלוי"ד

  יאאקדמראש מינהל הסגל ה

  ושינגטוןמכללת 

  ם חיפהי קרייתחי13מה יהשד' רח

  א"שבט תשס' טו

   2001ץ מר 24

  יעקוב כהן. פרופ :לכבוד

  מרכז הועדה ללמודים האקדמאיים

  ס הגבוה למורים ומנהלים"ביה

  1234. ד. ת

  89131ירושליים 

  שתוף פעולה אקדמאי ומינהלי ביננו: הנידון

אני שולח אלייך , שליד המיכללה. א.ד.ל במשרדי מ" ערב נסיעתך לחופ בקשתך בשיחתינו שהתקיימה" ע     

סכום זה יהוה עכשיו את זכרון הדברים והבסיס להמשך דיוננו העתידים הרבים . בזאת את סכום השיחה

 באם יש לך אוליי הערות או ,בכל מיקרה. אני מקוה שהסכום מקובל עלייך. בועדות השונות בשני המוסדות

בכדי שנוכל להתקדם ,  ואני יעשה זאת במהרה ברגע שתשלח אותם אלי,מח להתיחס אליהםאני יש, הארות

  .בתכניותנו להשגת השגים מיקצועיים חשובים

 בהערכה את המאמצים הנכרים שעשו שני מוסדותנו על מנת להערך לשתוף פעולה  תרשה לי לפני הכל לצין    

וסבורתני שאין על כך , הצדדים הן תנאי להצלחת הפרוייקטהרצון הטוב והנכונות הגדולה של שני . מצויין זה

יש כנראה .  והכל תלוי רק בנו, קוות שמין הכונה התיאורטית הטובה ייצא מוצר פרקטי טוב, איפא,יש. מחלוקת

" דליקות"ובודאי שיהיו , ודאי שיהיו קשיים. ואני לא היחידי, אני משוכנע בכך.  להצליח–לפננו רק בררה אחת 

אך אני בטוח שהעצמות האקדמאיות , ת שנצטרך לכבותם בזמן הישום של הדבריםמזדמנו

  .והאדמיניסטרטיוויות של שננו יסיעו לנו להחלץ מן הקשיים מכל ההבטים ומכל הכיונים

אני גם שמח לומר שרבים מתלמידי בכל שיעורי ובכל הרצאותי מגלים ענין רב בתוכנית המשותפת שנירקמה      

הטובים והמעולים מכיון שהדברים : להיפך. איניני תמה על כך. וד מעוניינים לשתף עימכם פעולהוהם מא, ביננו

  :להלן חמשת הנקודות שעלו בשיחתינו, ובכן, מדברים בעד עצמם

  .באירגון הפרוייקט מעכשו ועד תם שלשת השנים הבאות יקחו שני המוסדות חלקים שוים. 1  

 .מציאת פיתרונות מיידיות ומסויימות שיתאימו לכל הצדדיםחילוקי דיעות יטופלו מיידית ל. 2  

      סכמנו עליהן יאלא בצנורות שה, צדדי-בכל הקשור למיגזר המינהלי אני מאד מבקש לא לפעול באורח חד. 3  

 .'משאבים הפיננסים וכדובשיויון , ברור פרסונאלי, וועדות היגוי: כגון      

 .ותהיה חוכמה שלפני המעשה, ולהכל יוזמה חדשה תעשה בשתוף פע. 4  

  אומנם    . לאיזורי הערפל של הפעילות העיסקית המשותפת ינוסח נהל לברור ההבטים השונים של הבעייה. 5  

  אבל דעתו של   ,       האופנה השלטת בנסוח מיסמכים רישמיים היא לכסות את כל הארועים האפשרים מראש

 .ולהשאיר מרחב תימרון מינימלי הוא מהלך כדאי, ת      אדם לפעמים איננה כה מרחיקת לכ

  .     חשוב לצין ששיגרת נהלי עבודה תקינה הינה תנאי היוני לעשיה יעילה בתקופה שוטפת ובתקופת חרום

כולי תקוה שלא ניזדקק לניסים מכל סוג שהו על מנת לעלות מדריגה באכות האקדמאית והמיקצועית של 

  .ובהצלחה לכלנוישר כוח . מוסדות החנוך שלנו

  ,בכבוד רב             

 ר אפריים הלוי"ד               
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  לל

  ?מהו טקסט

  דף דוגמות

  

  1קטע 

החקלאות במרכז הארץ . הגשם חשוב מאוד לחקלאות. בשנים האחרונות לא ירד גשם רב בארץ

רוב הבניינים . בניינים רבי קומות מסתירים את האופק לתושבי השרון. ן"מפנה מקומה לנדל

  .בבניין רב קומות אין הדיירים מכירים זה את זה. יות הם רבי קומותבערים מודרנ

  

  2קטע 

  )2001נובמבר , "מעריב"מעובד מתוך ידיעה ב (כלבים קשישים מחפשים אהבה

סניף . קשישים בשלט רחוקכלבים ברחובות מציעים לציבור הרחב לאמץ " צער בעלי חיים"ב

לבייה ברחובות נמצאים כלבים שחוסים כבר בכ. 1966ברחובות הוקם בשנת " צער בעלי חיים"

ח "ש100האימוץ בשלט רחוק כולל תרומה של . או כלבים שהגיעו אליה מבוגרים, שנים רבות

חברי ההנהלה מוסרים שהרדמות נעשות רק בכלבים . בחודש ואפשרות לבוא לבקר בכל עת

  .במצב פיזי קשה

  

  3קטע 

  שבועת היפוקרטס
  

לפי . ה רופא ומנתח יווני שהאמין במחויבותו של הרופא כלפי החולה שלוהיפוקרטס הי               

וברוח זו הוא ניסח , הרופא חייב לעשות כל שביכולתו כדי להקל על סבל החולה, השקפתו

זוהי שבועה שכל בוגרי בתי הספר לרפואה ". שבועת היפוקרטס", שבועה הנקראת על שמו

. ר הם מקבלים את ההסמכה לעסוק ברפואהכאש, נשבעים בה בטקס הסיום של לימודיהם

כי היה הראשון שהבחין בין הרפואה כמקצוע מדעי ובין , "אבי הרפואה"היפוקרטס כונה גם 

שהחולה נפל למשכב בגלל , הוא לא האמין כמקובל באותם ימים.  דתית–הריפוי בדרך מגית 

ושסימניה מבטאים , שהמחלה היא תופעה טבעית, אלא קבע, קללת האלים או אויבים אחרים

  .את תגובת הגוף עליה

  

  4קטע 

  היפנוזה

היפנוס היה אל השינה במיתולוגיה . "היפנוס"הוא במילה היוונית " וזההיפנ"מקור המילה 

, המהופנט. אשר אינה דומה לשינה המוכרת לנו, זהו סוג מיוחד של שינה עמוקה. היוונית

אף על פי . ובדרך כלל מציית להן, ט שלושומע את פקודות המהפנ, שהפילו עליו תרדמה מיוחדת

 אנשים  בהצלחהאפשר להפנט. שומע אותם" הנרדם"אין , שישנם קולות אחרים בסביבה

כי אדם השרוי . אבל כמעט אי אפשר להפנט אדם המתנגד לכך, בריאים או אנשים חולים

ם ממליצי. מסרב בדרך כלל למלא אחר פקודות המנוגדות למצפונו, בתרדמה היפנוטית

 בהיפנוזה כאמצעי לטיפול באנשים הסובלים מבעיות להשתמשרופאים שונים למטפלים ול

  .שונות
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  אמצעי הקישור הנפוצים

  …זאת ועוד, יתרה מזו, יתר על כן, כמו כן, נוסף לכך, כן, גם, ו: להוספה

  . ועודאחרמצד , מאידך גיסא, ואילו, אולם, אלא, אבל, אך: לניגוד

מחמת ) לסיבה חיובית(הודות , מכיוון ש, כי, מפני ש, הואיל ו, משום ש, מאחר ש, שלב, בגלל, עקב: סיבהל

  ).לסיבה שלילית(

  …לאחר מכן, תחילה, לאחרונה, עד ש, בשעה ש, בעת ש, בזמן ש, אחרי, לפני: לזמן

  .לבסוף, לאחר מכן, לוקודם כ, תחילה, בראש ובראשונה, שלישית, שנית, ראשית: לפירוט

  במאזכריםכללי השימוש 

  .אלא יש להשתמש במאזכרים מתאימים, אין לחזור פעמים רבות על אותה מילה. 1

  .כי הקורא עלול לשכוח את הנושא הנדון, אין להרבות בשימוש במאזכרים. 2

    כי , אין להשתמש במאזכרים, אם יש בטקסט שתי מילים שונות השוות במין ובמספר שלהן. 3

  .ום לטעות בהבנת הכתובשיגר, נקבל משפט דו משמעי    

  .  לקנות את השמלה שהיא רצתהמּהיעל נסעה עם אִ : לדוגמה

  . נסחו את המשפט שלעיל לפי שתי המשמעויות

  .דוכיפתדוכיפתדוכיפתדוכיפתוסמנו בה את כל המאזכרים למילה , קראו את הפסקה שלפניכם

  הדוכיפת

מקורה מכופף וארוך יותר . הדוכיפת היא ציפור בעלת ציצת נוצות אופיינית שאותה היא פורשת ומקפלת חליפות

היא ניזונה מחרקים . צבעו חום וזנבה וכנפיה מפוספסים בשחור ובלבן,  סנטימטרים27אורך גופה הוא . מראשה

הנקבה דוגרת עליהן . הדוכיפת מטילה חמש עד שש ביצים. שאותם היא מלקטת או שולפת במקורה הארוך

. באסיה ובצפון אפריקה, זוהי ציפור נפוצה באירופה. הוהזכר מביא לה את מזונ, נה עשר יוםולבדה במשך שמ

  .בישראל היא נראית בעיקר בגינות נוי ובשטחים פתוחים בתחומי יישובים
  

תקנו אותן על ידי שימוש . פסקות אלה נלקחו מחיבורי תלמידים. לפניכם פסקות לקויות בשל חוסר במאזכרים

  .במאזכרים לפי הצורך

  1פסקה 

בתכניות הטלוויזיה אפשר .  אבל הן גם עלולות לעודד אלימות,כולות להיות חינוכיות מאודתכניות הטלוויזיה י

, בעיקר תכניות לילדים, אבל רוב התכניות', עזרה לזולת וכדו, לראות תכניות חינוכיות כמו תכניות בנושאי טבע

כוחות " לפעול נגד גם אם המטרה של השחקנים בתכנית היא, הן תכניות המציגות סוגים שונים של אלימות

  .כביכול" הרשע

  2פסקה 

המצדדים . בעניין הקמת קזינו חוקי בארץ חלוקות הדעות. הקזינו הוא מקום המשלב הימורים ובילוי יחדיו

אפשר להדגים זאת לפי מקומות אחרים בעולם . בהקמת קזינו טוענים שהקזינו משמש מקור משיכה לתיירים

ומי , את המתנגדים להקמת הקזינו טוענים שהקזינו גורם להתמכרותלעומת ז. שבהם הקזינו הוא אטרקציה

 .שמפסיד בקזינו עלול להסתבך בחובות ולגרום להרס המשפחה
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  סוגי פסקות

  קשיי ההסתגלות של ילד עולה בגיל בית הספר: פסקת פירוט

 מצויים בין כל העולים. ארצנו היא ארץ קולטת עלייה ובאים אליה עולים ממדינות שונות בעולם
ההופעה החיצונית של , ראשית: ילדי העולים נתקלים בקשיים רבים. גם ילדים בגיל בית ספר

 ווכבר ממבט ראשון הוא בולט בלבוש, הילד העולה שונה משל התלמידים הישראליים
ברים ח התרבויות בין עולמו של העולה החדש ובין עולמם של היהבדל,  שנית.ובהתנהגותו השונים

פעמים רבות אפשר למצוא הבדל בין , שלישית. מפריעים לו בתהליך ההיקלטות ילידי הארץ
מערכת היחסים בין מורים לתלמידים המקובלת אצלנו לעומת זו המקובלת בארץ המוצא של 

לפעמים גם אלימה , הילד העולה נתקל בארץ בחברת ילדים מגובשת, יתרה מזו. העולה החדש
על כל אלה נוסף הקושי העיקרי והיא הדיבור . חוסר סובלנות וחוסר רגישות לזר ולחריגהמפגינה 

קושי זה מפריע ליצירת תקשורת בינו ובין . בשפה העברית שהיא שפה קשה ללימוד ולקליטה
הוא עדיין חש בניכור חברתי , אך גם כאשר הוא מצליח סוף סוף להתגבר עליו, החברה והסביבה

רק לאחר שהילד העולה לומד לאמץ לעצמו דפוסי התנהגות . ראלייםמצד התלמידים היש
 לדבר ולהתלבש כמותם וכן להתייחס למסגרת בית הספר כמו שמתייחסים –האופייניים לצברים 

  .והפער בינו לבינם הולך ומצטמצם,  רק אז מוכנה חברת הילדים לקבל אותו כחלק ממנה–אצלנו 

  

   אחידה בבתי הספריש להנהיג מחדש תלבושת:פסקת הנמקה

  
וביניהם גם ,  להחזיר את מדיניות התלבושת האחידה הקוראיםלאחרונה הולכים וגוברים הקולות

אחידה לבתי הספר משום היש להחזיר את התלבושת , לדעתי. קולות של תלמידים לא מעטים
ים תלמיד.  מבליט את הפערים בין מעמדות שונים בחברהיעדרהשהשנים האחרונות הוכיחו כי ה

אינם עומדים בקצב החלפת הבגדים ומרגישים שיש תחרות בין התלמידים הם רבים מעידים כי 
יש תלמידים שניצלו את חופש , יתרה מזו. יקר יותר ומקורי יותר, בשאלה מי יתלבש יפה יותר

הנהגת . צעקני ולא צנוע, הם החלו להופיע בלבוש פרוע, הבחירה שניתן להם והלכו רחוק מדיי
אחידה תחייב תלמידים אלה לחזור ולהופיע בלבוש מאופק ומכובד ותגביל את הרצון תלבושת 

התלבושת האחידה מעניקה , זאת ועוד. לבלוט ולמשוך תשומת לב באמצעות ההופעה החיצונית
אפשר לראות בקלות לאיזה בית ספר משתייך כל . ללובשים אותה הרגשה של גאוות יחידה

נעים להם לפגוש תלמידים , אחד תלמידים מבתי ספר שוניםוכאשר מסתובבים במקום , תלמיד
כאשר רבים מלינים על , בימים אלה, ולבסוף. השייכים למוסד הלימודים שהם לומדים בו

תשמש התלבושת האחידה אמצעי חשוב להשלטת משמעת , התרופפות המשמעת בבתי הספר
  כדי לחנך את התלמידיםעלינו לחזור ולהנהיג תלבושת אחידה בבתי הספר. בקרב התלמידים

  .למשמעת ולסדר

  

  בעד ונגד תלבושת אחידה: פסקת עימות

שוב ו, להחזיר את מדיניות התלבושת האחידההקוראים לאחרונה הולכים וגוברים הקולות 
שהשנים התומכים ברעיון אומרים . מתחדש הוויכוח הישן בעד ונגד הנהגתה בבתי הספר

מבליט את הפערים בין מעמדות שונים ושת האחידה תלבההיעדרה של האחרונות הוכיחו כי 
תלמידים רבים מעידים כי אינם עומדים בקצב החלפת הבגדים ומרגישים שיש תחרות . בחברה

יש תלמידים , יתרה מזו. יקר יותר ומקורי יותר, בין התלמידים בשאלה מי יתלבש יפה יותר
צעקני ולא , החלו להופיע בלבוש פרועהם , שניצלו את חופש הבחירה שניתן להם והלכו רחוק מדיי

הנהגת תלבושת אחידה תחייב תלמידים אלה לחזור ולהופיע בלבוש מאופק ומכובד ותגביל . צנוע
התלבושת האחידה , זאת ועוד. את הרצון לבלוט ולמשוך תשומת לב באמצעות ההופעה החיצונית

 רבים מלינים על התרופפות כאשר, בימים אלהו ,מעניקה ללובשים אותה הרגשה של גאוות יחידה
תשמש התלבושת האחידה אמצעי חשוב להשלטת משמעת בקרב , המשמעת בבתי הספר

כי התלבושת מגבילה את חירותם של התלמידים , לעומתם טוענים המתנגדים לרעיון. התלמידים
עוד הם אומרים כי הלבוש האחיד של . בבחירת בגדים ההולמים את אופיים ואת אישיותם

ברמת , יתרה מזו. ם מזכיר קבוצות מדוכאות אחרות המחויבות להתלבש באופן אחידהתלמידי
כי גם מרכיביה יכולים , החיים כיום התלבושת אינה מטשטשת את הבדלי המעמדות בחברה

ולעומתם יש , ח" ש50ינס במחיר 'יש היום מכנסי ג. להיות מדורגים לפי איכות ולפי מחיר
?  משקף את המעמד הכלכלי של התלמידאינוינס 'האם הג. ח" ש300מכנסיים כאלה במחיר 

בטיב המעיל ובסוג המיזע , הבדלים כאלה יכולים להתבטא גם בחולצה ואפילו בסוג הנעליים
האין הוא יכול ? ומה בקשר לילקוט שאותו נושאים התלמידים. הנפוצים בימי החורף) ר'צ'הסו(

 להנהיג שוב את התלבושת האחידה ולו רק כדאי, לדעתי? להצביע על מעמדו הכלכלי של התלמיד
  .כדי למנוע הופעה פרועה וחושפנית מדיי של תלמידי בית הספר
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. ידי אזרחיה-תלונות רבות נשמעות כנגד מדינת ישראל על, "החיים כאן בזבל", "איזו מדינה"

בכל זאת רבים מאתנו . בשיחות סלון ובאמצעי התקשורת, התלונות באות לידי ביטוי ברחוב
  ?ה בארץ/ה חי/מדוע את? מהם הנימוקים שלך. כל אחד מנימוקיו, ממשיכים לחיות כאן

  
   מאמר טיעון– כדאי לגור בארץ ישראל

  
אין ספק שהחיים . צירוף של שתי מילים הנוגע באופן שונה בכל אזרח במדינה! חיים בישראל

קטנה הזאת הארץ אך בכל זאת יש ב. ניתן אף לומר שהחיים כאן די קשים, בארץ אינם קלים

במאמר זה אעמוד על הסיבות שבגללן אני נשארת .  להיצמד אליהמשהו שמושך רבים מאתנו

  .ארץ ישראל, אסביר את הקשר האישי שלי לארץ המולדת, או נכון יותר, בארץ

  

. ארץ שהובטחה לעם ישראל עוד בימי האבות. בראש ובראשונה ארץ זו היא ארץ אבותינו

, מערת אליהו הנביא בכרמל, שריד בית המקדש בירושלים, ותל המערביהכ: המקומות הקדושים

 כל המקומות האלה והסיפורים המוכרים לנו –שמעון בר יוחאי המושך אליו רבבות ' קברו של ר

. הם מחברים אותנו לתולדות עמנו ולאמונה היהודית. קושרים אותנו לצור מחצבתנו, אודותיהם

הידיעה . י להאמין שעוד יבואו ימים טובים יותר לעם הנבחרביקורים במקומות האלה גורמים ל

היא הסיבה העיקרית , ושעל מנת לזכות בה עברו רבים מבני עמי ייסורים רבים, שזו ארצי

  .הקושרת אותי לארץ

  

אנטישמיות שלפני . הסיבה השנייה היא האנטישמיות הקיימת כמעט בכל מקום אחר בעולם

שנאה שגרמה ליהודים .  וקברה מיליוני יהודים חפים מפשעכשישים שנה הפכה לשנאה מטורפת

הידיעה שנספים אלה הם בשר . רבים לאבד את משפחותיהם ויחד ִאָּתן את שמחת החיים שלהם

לספר את סיפורם . זו מעין חובה מוסרית להנציח אותם. מצווה לי את החיים בארץ, מבשרי

, יסטוריה המזעזעת הזאת מחזקת אותיהה. ולחיות בארץ את החיים שהם לא הצליחו להגשים

הדברים . וגורמת לי לפתח קשר חזק אל הארץ ורצון לחיות כאן חיים של אחדות ושל עזרה הדדית

אך מצמרר להיווכח מדי פעם מחדש כי האנטישמיות , לפני כשישים שנה, כאמור, אמנם קרו

  .מלבד מדינת ישראלוכי אין מקום בטוח ליהודים , מרימה את ראשה במקומות שונים בעולם

  

למעני ולמען כל ילד בישראל , על האדמה הזאת, כאן המלחמות שלחמו אבי וסבי, נוסף לכך

החיילים בגבולות המשלמים בנפשם כדי להגן . מחברות אותי אל האדמה שאני פוסעת עליה

 כל אלה מחזקים את – הכאב המשותף של כולנו –נפגעי הטרור ; המשפחות השכולות; עלינו

  .אני מרגישה שהחופש האמתי של כל יהודי יכול להתקיים רק כאן בישראל. ר שלי לארץהקש

  

אני אוהבת את . אבל בעצם הקשר שלי לארץ אינו בנוי רק על קשר היסטורי ועל נימוקים הגיוניים

אף -אך בבואי לנמק מדוע אני חיה בארץ על, אני יודעת שקשה להסביר מה זאת אהבה. הארץ

, כשאני מטיילת בשבילי הארץ. אינני יכולה להתעלם מן האהבה, חווים בההתלאות שכולנו 

כשאני משתתפת באירוע של שירה ; אני מרגישה שהאדמה מדברת אלי, בהריה ובעמקיה, בנחליה

אינני חושבת שיכולתי לחוש . אני מרגישה שהארץ שרה לי בחזרה, ושרה שירי ארץ ישראל, בציבור

  .כך במקום אחר

  

מתחולל פה כאוס , המצב הביטחוני מעולם לא היה יציב, המצב הכלכלי קשה. הנכון שקשה פ

אין , אין לנו מחצבים ראויים לשמם. ולפעמים נדמה כי אנו עצמנו עומדים עלינו לכלותנו, רציני
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אבל המדינה . אין לנו עיר על המים ומגדלים נוטים ליפול, לנו נהרות ומפלי מים שוצפים כל השנה

טיילתי , הייתי באשראם של הודו ובאיים של תאילנד.  לא מעט טיילתי בעולם.נוגעת לי בלב

ראיתי נופים מדהימים , בכל מקום נהניתי. ברחובות הצרים של איטליה וחציתי את הגבול לסיני

ד השונים "בארוחות בבתי חב. אך מכל מקום התעניינתי מה קורה בארץ. ותרבויות מעניינות

  .ועד כמה אני בודדה מחוץ לה, ברת לארץבעולם הרגשתי כמה אני מחו

  

אך הארץ הקטנה הזו היא היחידה שהיא , לסיכום אומר כי העולם הוא גדול והנפלאות בו רבות

אין לנו , כפי שנאמר בשיר הידוע, אף הקשיים שעלולים להיות לעתים בלתי נסבלים-לכן על. שלנו

 בגלל החובה –ואם לא בגלל האהבה , אין לנו לאן לברוח ממנה. ארץ אחרת גם אם האדמה בוערת

  .המוסרית

  הדגם הרטורי של אריסטו

  בין כלבים וחתוליםהיחסים 
  

מהי הסיבה . מתחיל מיד בנביחות ובמרדף אחריוהוא  הכלב רואה חתול     ידוע לכולנו שכאשר
  ? יהיה נכון לומר שמטבע ברייתם  הכלב והחתול שונאים זה את זההאם ו, להתנהגות זו

  
או משום שהוא ,  למטרות צידוייתכן שהוא רודף אחריו, הכלב אינו שונא את החתול, דעתי    ל

  . ממנו החתול בורחרואה כי
  

אין ". רגש של כעס על מישהו ורצון להרע לו, ההפך מאהבה, איבה"    שנאה מוגדרת במילון כ
 שהחיות הללו בעיקר משום, שום הוכחה שאכן הכלב שונא את החתול על פי הגדרה מילונית זו

מסיבה זו כל . ולכן קשה לדעת מה הן חושבות או מרגישות, עדיין לא למדו לדבר בשפת בני אנוש
קביעה באשר לרגשות הכלבים והחתולים אינה מדויקת ואינה מבוססת על מחקר אמתי או על 

  .ראיות ממשיות
  

אחרי חתול נדירים כאשר כלב רודף .     היבט אחר של הנושא קשור בתוצאה הסופית של המרדף
ונדירים עוד יותר המקרים שבהם הכלב תופס את , המקרים שבהם החתול נתפס על ידי הכלב

  . הורג אותו ואוכל אותו, החתול
  

כל , כאשר הכלב והחתול גדלים יחד ורואים זה את זה כחברים באותה משפחה,      יתרה מזו
הכלב לעתים שומר על . וה אמתיתוהם חיים יחד באחו, המוזכרת אינה קיימת כלל" שנאה"ה

כאשר לחתול יש , ובעת משחק הם רודפים זה אחר זה, החתול מתחכך בכלב ומלקק אותו, החתול
משחקים אלה לעולם אינם מובילים למאבק . יתרון בגמישות ובמהירות ולכלב יש יתרון בגודל

  .אלא תמיד נשארים בתחום המשחק, אמתי
  

שבהיותה בת שנתיים הבאתי הביתה גורת חתולים  , בה שלי    להמחשת הדברים אספר על הכל
יום . החתולה הרגישה בחסרונה של אימה וניסתה לינוק מכל דבר שהתקרב לאזור פיה. שננטשה

שכנראה התעורר בה הרגש , אחד מצאתי את החתולה הקטנה יונקת מפטמותיה של הכלבה
  .הוהיא שכבה על צדה וחיכתה בסבלנות שיימאס לקטנ, האימהי

  
ישנן סיבות רבות שיכולות .     המסקנה המתבקשת היא שאין באמת שנאה בין הכלב לחתול

  .אך  לא יהיה מדויק להגדיר את הסיבה להתנהגות זו כשנאה, להסביר את התנהגותם
  

יש להשתחרר מן הדעות ,     כאשר בודקים את הסיבות להתנהגות של אנשים או של בעלי חיים
בעלי חיים כמו גם אנשים אחרים  אינם תמיד . צוא את התשובה האמתיתהקדומות אם רוצים למ

וכדי להבין את מניעיהם ולצפות את תגובתם יש להסתכל , פועלים על פי התבניות המוכרות לנו
  .אל מעבר לעולם המושגים שלנו

  
,     האם מהאידיליה האפשרית בין הכלב לחתול אפשר לצפות לאידיליות במקומות אחרים

  ?ם יותרנחוצי
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  ביטויי קישור להבעת רכיבי המבנה של המאמר הטענתי
  

  .לדעתי, )'לתקן וכו, לעשות( יש ל , אך למעשה, לכאורה, מקובל לחשוב ש, נראה ש: טענה
,                שנית, ראשית, :אפשר להוכיח טענה זו בעזרת הנימוקים האלה, להלן מספר נימוקים: נימוקים
  .יתר על כן, כמו כן, יתרה מזו, את ועודז, נוסף לכך, שלישית
,    החשובה ביותר היא, המשכנעת, הדוגמה הבולטת, …אפשר להביא את.. כהוכחה ל: דוגמות

  .אסביר את דבריי בדוגמה שלהלן, …להמחשת הדברים
המסקנה אם , עקב כך, נראה כי, עולה מכך ש, מכל האמור לעיל אפשר לומר, מכאן נובע: מסקנה

  .המסקנה מכך היא, עובדות אלה מוכיחות מסקנה חד משמעית,  …כן היא ש
 . צריך…רצוי ל , …כדי ל , …עלינו ל , …אם ברצוננו , …יש ל , …על כן אם מבקשים ל: המלצה

  
   מאמר עימות– העדפה מתקנת

  
  )מתוך מגילת העצמאות" (מין וגזע, ללא הבדלי דת…"

משפט זה כתבה גברת " בהכרח להשגת שוויוןיחס שווה לאנשים שהם שווים לכאורה אינו מביא "

ומדברת " האפליה המתקנת"היא מעלה את נושא ".  זכויות האדם והאזרח בארץ "גל בספר - בן

במאמרי אגע ביתרונותיה וחסרונותיה של השיטה תוך מתן דוגמאות מן . בזכותה של שיטה זו

  .ההווה והעבר

  

בראש ובראשונה מטרתה של שיטה זו  ."ההעדפה המתקנת"ל ש יתרונותיה על תחילה אכתוב 

תקן עיוותים היסטוריים על לצמצם פערים שנוצרו ול ,היא לקדם קבוצות בחברה שהופלו עד עתה

 אחד מעקרונות המשטר הדמוקרטי הוא מתן יחס שווה .ידי שינוי מלא של מאה שמונים מעלות

, יה במשך תקופה מסוימתואם מגזר מסוים סבל מאפל, מין ולאום, גזע, לכל אדם בלי הבדל דת

  .יש לתקן את העוול שנגרם לו על ידי העדפתו על פני קבוצות אחרות

  

. הוא הבראת החברה על ידי יצירת שוויון חברתי במהירות מרבית" אפליה חיובית"יתרון נוסף ל

, כך היא תהיה יותר לא מוסרית ומושחתת, ככל שיימשך המצב בו החברה תהיה לא שוויונית

על . לדוגמה אתן את העבדות שהייתה בארצות הברית. ה יצטרך להיות יותר קיצוני והשינוי ב

, אמנם הייתה זו אפליה על רקע גזעני. מנת לתקן זאת התפתחה בארצות הברית מלחמת אזרחים

בין אם היא מפלה כושים או יהודים ובין אם מדובר ,  אך בסופו של דבר כל אפליה היא גזענות

   .נשיםבבמרוקאים או 

  

. חוסר השוויון גורם לקבוצות המופלות לחיות בהתמרמרות ובכעס כלפי החברה והמדינה

התפרצות זו של כעס והתמרמרות . שקמה בשנות השבעים" הפנתרים השחורים"קבוצת ,  לדוגמה

אפליה מתקנת תרגיע את הרוחות ותמנע חיכוכים בתוך . הייתה בשל האפליה לרעה של ספרדים

  . גדול וחשוב מאודזהו יתרון . החברה

  

שהשיטה תזרים לשוק העבודה כוח אדם עובדה  ב נעוץ מתקנתההעדפה היתרון לטובת עוד 

קיפוח מגזרים מסוימים פוגע גם בצמיחה . בשל אי השוויון" נעלם מן העין"איכותי שעד עתה 

ניצול כל .  הכלכלית של החברה בשל אי ניצול כישרונות של אזרחים שלא באו לידי ביטוי

, טכנולוגיה: בכל תחומי התעסוקהאת החברה פתח הפוטנציאל של הכוחות הקיימים במשק י

   .מדע ועוד, ניהול
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החיסרון הראשון והמהותי ביותר הוא שתיקון ". האפליה החיובית"עתה אגע בחסרונותיה של 

תיקון . אפליה היא אפליה היא אפליה. עיוות היסטורי אחד על ידי עיוות היסטורי אחר הוא טעות

תעכב את " האפליה המתקנת". קלקול אחד על ידי קלקול אחר עדיין משאיר רבב וחיסרון בחברה

אם אנשים מתאימים לא יתקבלו לתפקידים בשל . התפתחותה הציוויליזציונית של החברה

בכך נגרום להאטה בהתפתחות . נאבד כוח אדם יעיל וחשוב, השתייכותם לקבוצה זו או אחרת

  .מדע ועוד, ניהול, יההחברה בטכנולוג

  

לאורך כל , אין שום תהליך. עומד בעצם הטיעון של שוויון מהיר" לאפליה המתקנת"חיסרון נוסף 

מהותו היא שינוי , מעצם המילה, תהליך". בום וגמרנו"שהפתרון שלו היה , ההיסטוריה האנושית

ל מנת שלא ליצור תיקון המשגים לאט והבראתה של החברה בצורה הדרגתית ע, המצב לאורך זמן

  ".תופעות לוואי"

  

עדיין הוא תהליך ארוך שתהליך השוויון בין נשים לגברים . דוגמה נהדרת לכך היא השוויון לנשים

שעד לא מזמן הייתה גזענית , החברה. אך כיום אפשר למצוא נשים בכל מיני תפקידים, לא תם

, שרות, לוחמות, נן טייסותיש. עברה תהליך ממשי של חינוך ושיקום, ומפלה לטובת הגברים

הכוח , נשים בעלות יכולות וכישורים הגיעו למוקדי העשייה. מנהלות דירקטוריונים ועוד

  .אלא כי הן המתאימות ביותר, לא  כי הן נשים. וההשפעה

  

אם . הוא שתהליך כזה מגדיל את השנאה והקוטביות בחברה" אפליה חיובית"עוד חיסרון גדול ל

לבנים או כל , גרמנים, גברים ,  להגיע לתפקידים רק בגלל היותם אשכנזיםנמנע מקבוצה מסוימת

בכך אנו בעצם . נגרום לעוד התמרמרות וכעס על החברה וכלפי הקבוצות האחרות, דבר אחר

  ?"מה הועילו חכמים בתקנתם"ועל זה כבר נאמר " נוסיף שמן למדורה"

  

בנייתו בעקימות לכיוון השני תשנה האם , אם בנית מגדל עקום: ניתן לסכם את הנושא בשאלה

אך לגבי ,  "ההעדפה המתקנת"גל העלתה את יתרונותיה הגדולים של -גברת בן? את הבעיות

, כל מקרה לגופו, ממאמרי ניתן להסיק שכמו תמיד. חסרונותיה היא הסתפקה בשתי שורות בלבד

כזה לא יהיה משגה  יש לבחון אם תהליך ,ולפני שנוקטים בשיטה כזו או אחרת לשינוי החברה

  .חמור

  א"מחזור תשס, שמואל דברת   

  
עמדו על גורמיה והציעו דרכים , תארו את התופעה. תאונות דרכים רבות מתרחשות בארץ

  .להילחם בה
  

   מאמר תופעה– תאונות הדרכים בארץ
  

. ויש צדק בדבריהם, "המגפה השחורה של המאה"יש המכנים את תופעת תאונות הדרכים בשם 

גבוה , יקה עצובה קובעת כי מספר הקרבנות שאיבדה מדינת ישראל בתאונות דרכיםסטטיסט

. ממספר האבדות בנפש שגבו מלחמות ישראל ופעולות האיבה בכל שנות קיומה של המדינה

ואנסה להציע דרכים , אציג את הגורמים לה, במאמר זה אתאר את תופעת תאונות הדרכים

  .להילחם בה
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מדי סוף שבוע מסכמים אמצעי התקשורת . עיתון על תאונות דרכים קשותמדי יום  ניתן לקרוא ב

, את מספר ההרוגים ואת מספר הפצועים, השונים את מספר התאונות שאירעו באותו שבוע

, אב: רק בשבוע שעבר שמענו על תאונה מחרידה שבה נספתה משפחה שלמה. והמספרים מזעזעים

תאונות הדרכים אינן פוסחות אף . עשר בני אדם-ניםבתאונה זו גם נפצעו כש. אם וחמישה ילדים

משאיות , החל מכלי רכב כבדים. כולם מעורבים בתאונות. לא על פרט אחד ממשתמשי הדרכים

, גלגליים-דרך מכוניות פרטיות ואמצעי תחבורה דו,  נהיגתם אומנותם–ואוטובוסים שמפעיליהם 

: רם האנושי המעורב בתאונות מגוון מאודגם הגו. וכלה בהולכי רגל, ממונעים ושאינם ממונעים

  .  בעצם כולנו, נשים וגברים, מבוגרים וצעירים, קשישים וילדים

  

אחד הגורמים . לתאונות הרבות במדינה יש גורמים רבים ואנסה להציג את העיקריים שבהם

התאונה המחרידה שהוזכרה קודם שבה נספתה משפחה . הראשיים הוא אי ציות לחוקי התנועה

סיבוב כזה . ה נגרמה בשל סיבוב פרסה במקום אסור שביצע נהג הרכב שבו נסעה המשפחהשלמ

הרי כולנו ? מי מאתנו אינו מפר מדי פעם את חוקי התנועה. הוא הפרה בוטה של חוקי התנועה

מי לא עקף ? מי לא ויתר פעם או פעמיים על עצירה מוחלטת ליד תמרור עצור. ממהרים תמיד

יהיה "אנחנו הישראלים רגילים לומר ? אייר שנותן תמיד זכות קדימהמי הפר? במקום אסור

  .גם אלה שכבר סופרים אותם בסטטיסטיקות אמרו כך, ובכן". לי זה לא יקרה"ו" בסדר

  

פעמים רבות נדרש הנהג לבצע . נהיגה טובה דורשת ריכוז מרבי. עוד גורם הוא אי ריכוז בנהיגה

. נהגים רבים נוהגים פעמים רבות כשהם עייפים. יהחלטות מהירות תוך שיקול דעת מקסימל

והוא עלול לקבל , נהיגה בשעת עייפות מורידה את רמת הריכוז ופוגעת בשיקול הדעת של הנהג

היעדר ריכוז נגרם גם כשנוהגים תחת השפעת אלכוהול או . החלטות שגויות ולגרום לתאונה

  . או כשמדברים בטלפון סלולרי בשעת נהיגה, סמים

  

נהגים אלה .  נוסף המעלה את מספר תאונות הדרכים הוא אופן הנהיגה של נהגים צעיריםגורם

אך הם נמצאים בתקופת חיים שבה נדמה להם כי עליהם להוכיח את עצמם כל , אינם מיומנים

הנהג הצעיר חש שהוא , כשחבורה נוסעת יחד ברכב ומתנהלת שיחה.  לעצמם ולחבריהם-הזמן 

הקשבה לשיחת הנוסעים והשתתפות בה מפחיתה את ערנותו של הנהג . חייב להיות מעורב בה

ולנהוג , נוסף לכך נהגים צעירים מרבים לבלות עד השעות הקטנות של הלילה. למתרחש בכביש

את הנהג , כמובן, נהיגה כזו מסכנת. אף שתויים או מסוממים, ורחמנא לצלן, אחרי הבילוי עייפים

ועלולים להגביר מהירות או , ירים נתונים ללחץ חברתינהגים צע, יתר על כן. ואת סביבתו

  .על מנת להוכיח את גבריותם, ה היושבים במכונית'פי דרישת החבר-על, להתעלם מתמרורים

  

, כבישים שאינם מתוחזקים כהלכה, למשל,גורמים נוספים לתאונות נובעים מתנאי דרך לקויים 

גם תנאי מזג . ספקת בשעות החשכה ועודתאורה בלתי מ, סימני צבע דהויים, מהמורות בכביש

אך על . האוויר עלולים להשפיע כמו כבישים חלקים או ראות לקויה בחורף וחום בלתי נסבל בקיץ

הגורמים . אפשר להתאים את הנהיגה לתנאי הדרך. אלה נהג מיומן ואחראי יכול להתגבר

 העיקריים לתאונות והם הגורמים, שהוזכרו בפסקות הקודמות קשורים כולם בגורם האנושי

  .הדרכים הרבות

  

ואת זאת ניתן . הדרך העיקרית להילחם בתאונות הדרכים היא טיפול בגורם האנושי, אם כך

בכל שלבי חייו של האדם יש לחנכו . הדרך הראשונה היא באמצעות חינוך. לעשות בשתי דרכים
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באמצעות : דרך אפשריתבכל  יש לחשוף את ילדי הגן לזהירות בדרכים, כבר בגיל הרך. לאחריות

באמצעות משחקי מחשב ועל ידי ביקורים באתרים המדמים , על ידי משחקי תפקידים, סיפורים

יש להמשיך ולבצע פעילויות מסוג זה בכל . מעברי חצייה וכלי רכב המיוחדים למטרה זו, דרכים

ענייני על משרד החינוך לבנות בשיתוף עם גורמים במשטרה ועם מומחים ל. שנות בית הספר

הפעילות הזאת . דרכים תכנית ובה פעילות מדורגת רב שנתית העוסקת במניעת תאונות דרכים

כפי . פעמיות בתחום זה-אין להסתפק בפעילויות חד. צריכה להיות חלק מתכנית הלימודים

כך יש ללמוד להיזהר בדרכים במשך , ך במשך כל שנות הלימודים לאורך כל השנה"שלומדים תנ

תשומת לב מיוחדת יש לתת לבני נוער בגיל תיכון הרואים . ימודים ולאורך כל השנהכל שנות הל

בגיל זה יש להמחיש לתלמידים בכל אמצעי . בלימוד הנהיגה ובקבלת הרישיון הנכסף משאת נפש

יש להפגיש אותם עם נפגעי תאונות שיספרו . שעולה על הדעת את הסכנות שבנהיגה בלתי אחראית

יהיה "יש לדון עמם במשמעותם של . ם כאלה שבשל מצבם נבצר מהם לספרוגם ע, על ניסיונם

עליהם לקחת על . אחרונים בשורת המחנכים הם בתי הספר לנהיגה". לי זה לא יקרה"ו" בסדר

אלא גם , עצמם אחריות לא רק על הוראת תפעול טכני של כלי תחבורה ועל קריאת סימני דרך

 חירום מסוגים שונים ועל הוראת דרכי תגובה במצבים ובעיקר על הפגשת הנהג הצעיר עם מצבי

גם דרך מורי הנהיגה על התלמידים לחוש את גודל האחריות הטמונה בישיבה מאחורי . כאלה

  .ההגה

  

העונשים המוטלים כיום על נהגים עבריינים קלים מדי ואינם . הדרך השנייה היא הגברת הענישה

יש . ל רשלנות אינם נענשים בכל חומרת הדיןגם נהגים שגרמו לאבדות בנפש בש. מרתיעים

ולהטיל קנסות כבדים על עברות תנועה שיש בהן משום , להקצות כוח אדם לאכיפת חוקי תנועה

נהג שידע כי נהיגה .  העונשים יעלו בחומרתם ככל שתעלה חומרת העברה. סכנה לגרימת תאונה

שלילת רישיון הנהיגה לצמיתות , ורשלנית עלולה להביא עליו עונש כבד עד כדי החרמת כלי רכב

  .ייזהר יותר, ואפילו מאסר ממושך במקרה של פגיעה בנפש

  

אינן , תאונות הדרכים הרבות הפוקדות אותנו כבר תקופה ארוכה, כפי שכולנו יודעים, לסיכום

ואת , ניסיתי במאמר זה להראות שרוב התאונות נובעות מן הגורם האנושי. מחויבות המציאות

אני מקווה שההצעות שהובאו כאן והצעות . ושי ניתן לשנות בעזרת חינוך ורצון טובהגורם האנ

ובעתיד נהיה עדים לירידה משמעותית , יועילו, ידי אנשי מקצוע - וספות שוודאי ניתנות עלנ

 .           במספר התאונות

 

   מאמר היבטים–דילמות העיתונאי על היבטיהן השונים 
  

לוגיים מרחיקי הלכת של השנים האחרונות מאפשרים לתקשורת להיות כמעט  הטכנוהפיתוחים          

ולצדו גדלה האחריות הרובצת , תפקיד התקשורת הופך להיות מרכזי יותר. בכל מקום ובכל זמן

לעתים בזמן , כאשר עליו לסקר התרחשויות ולפרסמן בתוך זמן קצר ביותר, על כתפי העיתונאי

ונאים דילמות רבות באשר למחויבויותיהם במילוי תפקידם בשל כך מוצבות בפני העית. אמת

ואציג , במאמרי אמנה מספר היבטים הנוגעים לדילמות המוצבות בפני העיתונאים. המורכב

  .דוגמות הממחישות היבטים אלה

  

מנקודת מבט מוסרית נדרש העיתונאי לעתים להכריע בין חובתו המקצועית לבין חובתו כאדם           

הכרעה זו קשה במיוחד כאשר הגבולות שבין מסירות עיתונאים לבין פלישה לפרטיות . ןבעל מצפו
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כאשר הוא מתאר את , דוגמה להיטשטשות גבולות אלה מביא יוסף לפיד. הולכים ומיטשטשים

הגברת שולמן חולצה במסוק ממקום . סיקור החילוץ של גברת שולמן ממכוניתה שהתהפכה

כי מקרה חילוצה תועד באופן נסתר על ,  לאחר המעשה התברר לה. התאונה והועברה לבית חולים

עובדה זו נודעה לה כאשר צפתה . ידי פאראמדיק החמוש במיקרופון סמוי ועל ידי צלם טלוויזיה

הגברת . וראתה את אשר אירע לה על גבי המרקע,  במקרה בתכנית טלוויזיה המציגה מקרי חילוץ

בטענה כי פגעו , חנת הטלוויזיה ששידרה את האירועשולמן תבעה את שירותי החילוץ ואת ת

כששכבה , לפי פסיקת בית המשפט. טענתה התקבלה על ידי בית המשפט באופן חלקי. בפרטיותה

ואילו כאשר , ולכן מותר היה לצלמה שם, גברת שולמן בצד הכביש היא שהתה במקום ציבורי

  .שהתה במטוס היא הייתה זכאית לפרטיות

  

ט הלאומי של הדילמות שבהן נתקל העיתונאי נחשף בצורה ברורה ביותר בעתות משבר ההיב          

כמשקף דעות , בשעת מלחמה עשויות להתהפך לחלוטין הציפיות מן העיתונאי כמבקר. ביטחוני

, אז הוא מוצא את עצמו עומד מול דרישות לפטריוטיות. וכאחד מנושאי הדגל של חופש הביטוי

גבי ויימן כותב כי הציפיות מעיתונאים בשעת משבר מוכתבות . ורתיותלהתלכדות ולהפחתת הביק

הוא מונה עשר דילמות עיקריות המוצבות בפני . בין השאר על ידי עמדות פוליטיות ואידאולוגיות

העיתונאי כאשר הוא מסקר משבר לאומי שהקו המחבר בין כולן הוא הקונפליקט בין הצרכים 

לחדשנות , לאובייקטיביות, ויבות של העיתונאים לביקורתיותהלאומיים והביטחוניים לבין המח

  .ולאמינות

  

כלי תקשורתי . הזווית האמנותית מוצאת דרכה אף היא במרכז הדיון בדילמות העיתונאיות          

כאשר עליו להכריע האם לעשות , המתחייב לפרסם דיווחים ונתונים מהימנים מצוי בדילמה

מציאות ואת ההיסטוריה בצורה אמנותית שאינה נצמדת שימוש בתכנים המתארים את ה

המתארת מקרה שבו רשות השידור החליטה , סגל מספר על דילמה מעין זו. לעובדות המדויקות

בתכנית . המציגה את סיפורה של הצנחנית חנה סנש" דוקודרמה"להקרין סדרת טלוויזיה מסוג 

רים מציגים התרחשויות אמיתיות בצורה כאשר היוצ, מעין זו משמשים דמיון ומציאות בערבוביה

במקרה זה בדה היוצר התרחשות שטמון בחובה פוטנציאל לפגיעה במיתוס הגבורה . אמנותית

, ץ שהוגשה בין השאר על ידי אחיה של חנה סנש"בעתירה לבג. שנבנה סביב סיפורה של חנה סנש

בית המשפט פסק . ניהתבקש בית המשפט להורות לרשות השידור שלא להקרין את הקטע הבדיו

, שאינה משדרת אינפורמציה, לאפשר את הקרנת הקטע תוך נימוק כי הסדרה היא יצירת אמנות

  .וכי על כן לא חטאה רשות השידור בפרסום אינפורמציה שגויה

  

מהמובא במאמרי ניתן להסיק כי הדיון סביב הדילמות העיתונאיות נוגע בתחומים רבים           

התקשורת עומדת . יתן להציגו מהיבטים שונים אשר חלקם כלולים במאמר זהוכי נ, ומעניינים

ויש לקבל בהבנה את העובדה שאין זה מן , פעמים רבות בפני החלטות בנושאים מורכבים ועדינים

אין לאפשר לתקשורת לפרסם דיווחים פולשניים , עם זאת. הנמנע כי יתקבלו החלטות שגויות

יש מקום לבחון כיצד ניתן לתת מענה . הגדרת חופש הביטויבמתכוון תוך הסתתרות מאחורי 

על מנת למנוע דיווחים שגויים ופוגעים וכדי לאפשר , שיטתי לדילמות העומדות בפני העיתונות

 . לעיתונאי לבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר
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  דיון בנושא מהיבטים שונים

  

  הסבר  ההיבט 

יחים וכמה כמה מרוו? האם זה משתלם  היבט כלכלי

  ?מפסידים

איך התופעה משפיעה על החברה ועל היחסים   היבט חברתי

  ?בין האנשים

? מה עמדת הצבא וכוחות הביטחון על התופעה  היבט ביטחוני

איך ? מהי? צפויה סכנה לביטחון המדינההאם 

  ?הנושא משפיע על העימות בינינו לבין אויבינו

איך ? הבריאותאיך התופעה עשויה להשפיע על   היבט רפואי

מהי עמדת אנשי ? מתייחס לכך המחקר הרפואי

  ?הרפואה

    היבט דתי

י ההלכה  מה?מה מה יחס אנשי הדת לנושא

  ?בנושא

    היבט מוסרי

  ?האם התופעה הנדונה פוגעת בערכי המוסר

 מהי תגובתו ?איך הנושא משפיע על נפש האדם  נפשי-היבט רגשי

  ?הרגשית של האדם לנושא

מהו העונש ? אם העניין מותר על פי החוק ה  היבט משפטי

מה דעת השופטים ? הניתן אם עוברים על החוק

  ?על כך

מים תרבותיים ואיך הנושא בא לידי ביטוי בתח  היבט תרבותי

  '?ספרות וכדו, קולנוע, ציור: שונים

  ?מהו יחסם של האמנים לנושא

האם התופעה  ?מהי דעתם של אנשי החינוך   היבט חינוכי

  ? תנהגות חיובית ערכיתמעודדת ה

 איך הנושא משפיע על המדינה ועל מעמדה   היבט מדיני

מהי דעתם של מנהיגים ? כלפי חוץכלפי פנים ו

  ?ל ומנהיגים בארץ"בחו

  ? מהי דעתם של פוליטיקאים שונים בנושא  היבט פוליטי

  ?איך ישפיע הנושא על  המפה הפוליטית בארץ
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                                                    הפירושהניב                 

  .נתיישן____________________ אבד עליו כלח •

  .                                      לעולם אחראי האדם למעשיו __________________ אדם מועד לעולם •

  .הכינוי למי שניצל מאסון או משוא___________________ אוד מוצל מאש •

  .נאחז באמתלה כלשהי כדי לא לתת דין על מעשיו_______________ אוחז בקרנות המזבח •

 מצב שבו קשה לאדם להכריע בין תשוקתו       __________ אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי •

  .                                                                                    לבין עצת שכלו

  .אותיות קטנות ביותר__________________ אותיות טל ומטר •

  .אותיות גדולות ביותר_____________ אותיות של קידוש לבנה •

  .אינו אומר מה שהוא חושב________________ אחד בפה ואחד בלב •

  .אין הדוגמה מתאימה לעניין_____________ אין הנידון דומה לראיה •

  .הוא יודע רק לדבר_________________אין כוחו אלא בפיו •

                                                                            שהוא חושבמי שמדבר אחרת ממה ____________________אין תוכו כברו •

  .הפליה_____________________ איפה ואיפה •

  .היה לו מזל רע________ _____________איתרע מזלו •

  .אל תספרו סוד לא נעים____________________ אל תגידו בגת •

  . לדבר יש חסרון____________________אליה וקוץ בה •

  . בתכונות החיוביות  בין חבריולטהבו____________________ ארי שבחבורה •

  .אתה מפריז בחששותיך______את צל ההרים אתה רואה כאנשים •

  .הגיעו להסכם פשרה__________________השווהבאו לעמק  •

  .המצב הקשה הגיע לשיא___________________באו מים עד נפש •

  .באהבה וביראה____________________ בדחילו ורחימו •

  .בעל זיכרון מצוין___________ בור סוד שאינו מאבד טיפה •

  .במיניאטורה, בקנה מידה קטן ______________________בזעיר אנפין •

  .ערכו זעום לגבי הכלל_____________________ בטל בשישים •

  .דבר שעדיין לא התרחש___________________ביצה שלא נולדה •

  . בשעה טובהםסיי  __________________  על המוגמרךביר •

                                               .                             כינוי לפעולה שתגרום נזק בלתי הפיך_____________________ בכייה לדורות •

  .האמת לאמיתה ללא קישוטים_________________ רקשבלא כחל ובלא  •

  .במשמעות הפוכה____________________ בלשון סגי נהור •

  .בעד תמורה פעוטה______________________ בנזיד עדשים •

  .רכשהוא כועס ביות____________________בעידנא דריתחא •

 .בדברים ברורים ומפורשים__________________ברחל בתך הקטנה  •

  .הקטנים גדלו__________________ גדיים נעשו תיישים •

  .החלק  או הנושא החשוב ביותר______________________ גולת הכותרת  •

  .לימוד של ימי הילדות_____________________ גירסא דינקותא •
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   הפירושב                                                                הני                         
   
  .            ביותר אותושיבח __________________  את ההללוגמר עלי •

  .דברי גערה קשים____________________ דברים כדרבנות •

  .השיב לו תשובה שאין בה ממש_____________________ דחה אותו בקש •

  .מתח ביקורת קשה _______________________ תחין ברוןד •

  .הקפדות חסרות חשיבות______________________ דקדוקי עניות •

  .מילא בקלות את בקשתו_____________________ הושיט לו בקנה •

  .משמעת התרופפהה_____________________ הותרה הרצועה •

  .כיח את ההפךדבר זה מודווקא ________________________היא הנותנת •

  .ביע סברה דחוקה שאינה הגיוניתה______________ הכניס פיל בקופו של מחט •

  . הוראה שאין לזוז ממנה)אין זו(________________  הלכה למשה מסיני)לא( •

  .אין לי מאין להמציא לך?________________ המן הגורן או מן היקב •

  .ף בעניין מפוקפקהשקיע כס____________הניח את מעותיו על קרן הצבי •

  ,לא הקפיד, דן במידת הרחמים____________________ העביר על מידותיו •

  .לא עמד בתוקף על שלו

  .לא הצליח במעשיו______________________העלה חרס בידו •

    נחשף לדבר בלתי מוכר  ונשבה בקסמו_________________________ הציץ ונפגע •

  .יוב  ולשלילהלח                                                                                         

  .קלקל לעצמו בהופעתו הציבורית______________ הקדיח את תבשילו ברבים •

  .נקט אמצעי זהירות לפני בוא המכה_ _________________ רפואה למכהםהקדי •

  ?ות כאלה לומדיםלתוצאות מאכזב?___________________ זו תורה וזה שכרה •

  .מתרחש לעיתים קרובות_____________________  חדשים לבקרים •

  .צחוק וליצנות______________________חוכה ואיטלולא •

  .כושל בנו של כושל_______________________חומץ בן חומץ •

  .כושל בנו של מוצלח_________________________חומץ בן יין •

  .חיפש היטב_________________________חיפש בנרות •

        .החלק העיקרי__________________________חלק הארי •

  .אבל אינו מבין, בקי____________________חמור נושא ספרים •

  . קרובה ומאיימתסכנה גדולה_______________________חרב דאמוקלס •

                   . מועיל שעלול גם להזיקדבר__________________________חרב פיפיות •

  .סכום כסף הגון_________________________טבין ותקילין •

          . לחטוא מוסיףאךמתחרט כביכול _______________________טובל ושרץ בידו •

  .                       חוזר על דברים שכבר נאמרו_______________________ קמח טחוןןטוח •

  .ינו רואה מה שהכול רואיםא______________________טחו עיניו מראות ••••

 .      היה אשם במעשה הרע שנעשה_______________________ הייתה במעלויד ••••
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                       הפירושהניב                                                                            
  
  .עיקרון שאין לוותר עליו_______________________א יעבורל ו ייהרג ••••

  .מוצלח בנו של כושל__________________________יין בן חומץ ••••

  .מוצלח בנו של מוצלח____________________________יין בן יין ••••

                                                                                                   .דק ללא רחמים וללא הפליהיש לדון דין צ____________________ייקוב הדין את ההר ••••

  .בהפסד) מעסקה, מריב(יצא _________________________יצא בשן ועין ••••

  . יותר משהפסידהרוויח_____________________יצא הפסדו בשכרו  ••••

                                                                                      . דתיתהתקלקל מבחינה מוסרית או______________________היצא לתרבות רע •

  ובגללמי שהחמיץ שתי אפשרויות __________________יצא קירח מכאן ומכאן ••••

  .הפסיד גם את זו וגם את זו היסוסיו                                                                                          

  .הרוויחהפסיד יותר מש_____________________ו בהפסדויצא שכר ••••

  .היה תלמידו______________________יצק מים על ידיו ••••

                                                                                  .שקיע מאמץ גדול בפעולה מסוימת ה______________________מדוכה הישב על ••••

                                                                                              .קולט בקלות ושוכח בקלות______________________כבולעו כך פולטו •

  .נכלם, התבייש______________________כבש פניו בקרקע •

  .נהג בדיוק כך_______________________כזה ראה וקדש •

  .הוא יכול לעשות בו כרצונו _____________________כחומר ביד היוצר •

  .מצב חמור ביותר שאין לו תקנה _______________________כלו כל הקיצין •

  .מקום בטוחכדבר הנשמר יפה ב_______________________כמונח בקופסה •

                      .ו בעל כורחםהסכי_______________________ שדוכמי שכפא •

  .הכריח אותו, לצו  אי___________________כפה עליו הר כגיגית •

  .חסר כל ערך _______________________כקליפת השום •

  .לא מבין שום דבר_____________כתרנגול בבני אדם)מסתכל בו( •

 .לאו מוחלט________________________לא באלף רבתי ••••

  .אין הבעיה כל כך קשה________________________לא בשמים היא •

  .אין כל אמת בדבר______________________לא דובים ולא יער •

  .התבלבל,  דבר בענייןןלא הבי_________________ו לשמאלולא ידע בין ימינ •

.                                                                                        ד תהיה חזקלא תמי________________________לא לעולם חוסן •

                                                                                                           .           אל תיטיב לי ואל תזיק לי__________________לא מדובשך ולא מעוקצך •

  .אין חוק ואין סדר, הפקר_______________________לית דין ולית דיין •

.                                                                                        שאיפות שאינן עתידות להתגשם_____________________מגדל הפורח באוויר •

                                                                                           . לאדם  חביב מוסרים תפקיד טוב________________מגלגלים זכות על ידי זכאי •

                                                                                        . יותר ממה שהוא מגלה מסתיר________________ מגלה טפח ומכסה טפחיים •

                                                                                                   ? מקומך למקום שאינותאיך הגע?_________________הקברות-מה לכוהן בבית •

  .תגובה על התבטאות שאינה  לעניין?_____________מה עניין שמיטה אצל הר סיני •

  .דבר שנוא ומאוס____________________חמת מיאוסמוקצה מ •
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   הניב                                                                            הפירוש                 
  
  . שוניםמצדיק דבר פסול בתירוצים  ______________ן טעמים"מטהר את השרץ בק •

                                                                                                   . מאפשרים ביצועם תנאים שאינ____________________________סדום מיטת •

      .את תורתם אנו לומדים______________________ מימיהם אנו שותים •

  . לא מעומק הלבמדבר_________________________ מן השפה ולחוץ •

  .חוזר על הדברים_____________________________מעלה גרה •

     מצווה שעושים מתוך הרגל או מנהג___________________מצוות אנשים מלומדה •

  .מישהו שאין לסמוך עליו________________________ משענת קנה רצוץ •

  . דוגל בומבצע את מה שהוא____________________ נאה דורש ונאה מקיים •

  .נחמה מועטת___________________________ נחמה פורתא •

  .נשען על אישיות בעלת סמכות_________________________נתלה באילן גדול •

  .סברה שאין לה כל יסוד_____________________________ סברת כרס •

  .העילה לריב__________________________ סלע המחלוקת •

  .   שני עניינים המתיישבים זה עם זה_____________________עולים בקנה אחד עם •

              .לא היה ולא נברא ____________________________עורבא פרח •

  .עזר, הגן_____________________________עמד בפרץ •

  .עצה רעה__________________________עצת אחיתופל •

  .אטית מאודדמות  התק ________________________עקב בצד אגודל •

  .הקשיב היטב_____________________עשה אזנו כאפרכסת   •

  . בין שתי אפשרויות מתלבט ___________________פוסח על שתי הסעיפים •

  .אינו דו פרצופי,אינו צבוע __________________________פיו ולבו שווים •

  .   חשובים אבלעניינים קטנים      _________________________פכים קטנים •

                                                                        .ו בהשקפותים מתקדואינ__________________________וקופא על שמרי •

  .יש לו עבר לא נקי____________קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו •

  .יותרעניין פעוט ב____________________________ד"קוצו של יו •

  .נתפרסם פתאום_____________________קנה עולמו בשעה אחת •

  .היסוד העיקרי בדבר___________________________שאור שבעיסה •

  .הרס, הפר_______________________________שם לאל •

  .ו את עצמן סיכ___________________________ו בכפו נפשםש •

  .   מי שמואשם בכישלון אחרים___________________________ שעיר לעזאזל •

  .ינך מחדש כלוםא___________________ תבן אתה מכניס לעפריים •

  .   דברים מנוגדים שני העוש _________________ תופס את החבל בשני ראשיו •

  .והאשימ_ ___________________ותלה את הקולר בצוואר •

  .רים זה את זהשני דברים הסות____________________________ תרתי דסתרי •

 .משמעי-דו_____________________________תרתי משמע •
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  בקרת איכות למאמר
  

  
  תוכן

  
  ?האם הנושא פותח כהלכה על כל מרכיביו .1
  ?האם הרעיונות שהועלו ממצים את הנושא .2
  ?האם יש במאמר חזרה על רעיונות .3
  ?האם הטיעונים מנומקים היטב .4
  ?האם אין בלבול בין הנימוקים לדוגמות .5
  ?אם המידע מבוסס היטבה .6
  ?האם הוצג מידע עודף שיש להשמיטו .7
  

  
  מבנה

  
  ?האם נשמר המבנה הרטורי המתבקש .1
  ?האם יש לכל פסקה משפט מפתח .2
  ?האם יש שמירה על קישוריות .3
  ?האם יש פרופורציה בין חלקי המאמר .4
  ?הפרופורציות והעימוד, האם הפתיחה והסיום תקינים מבחינת התוכן .5
  
  

  תקינות
  
  ? המאמר אחיד מבחינה משלביתהאם סגנון .1
  ?האם יש גיבוב מילים וחזרות?  האם יש שימוש במילים סתמיות .2
מנוסחים כהלכה ואורכם ,  המשפטים שלמים( ?  האם תחביר המשפטים תקין .3

  )?סביר
  ? האם יש במאמר שגיאות לשון וסגנון .4
  ? האם ההתאמות הדקדוקיות במין ובמספר בין המילים נכונות .5
  ?שור והמאזכרים תקינים האם אמצעי הקי .6
  ? האם המאמר מפוסק כהלכה .7
 ?האם המאמר כתוב לפי כללי הכתיב חסר הניקוד .  8
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  טקסטים מהעיתונות
  

  הכבוד  האבוד של המורה העברי
  
בעבר היה המורה חוליה . אחד ממאפייניה של תקופתנו הוא ירידת מעמדו של המורה העברי   

ואילו כיום הכבוד וההערכה פינו את מקומם , ב ולהערכהבשרשרת הסמכות וזכה לכבוד ר
למרות שרמת ההשכלה של המורים עלתה , לביקורת נוקבת וליחס מתנשא של תלמידים והורים

  ?איך נוצר הכרסום ההולך וגדל במעמד המורה. ולמרות שההשקעה בשיפור דרכי ההוראה גדלה
  

, אלא כיכולת טבעית כמו הורות, ההוריםמקצוע ההוראה אינו נתפס כמקצוע על ידי ,    ראשית
או לעורך דין איך , הורים לא יגידו לרופא איך לרפא את ילדם. שאינה מצריכה הכשרה מיוחדת

בחברה הישראלית הנשלטת על ידי , יתרה מזו. אבל למורה הם יגידו איך ללמד, לייצגם במשפט
זוהי חברה המעודדת .  לא נחשביםהשכלה ותרבות גבוהה, ערכי רוח, תרבות הרייטינג והחומרנות 

זוהי חברה ". קנה היום ושלם מחר: "צריכה מוגברת בהווה על חשבון המחויבות כלפי העתיד
". איך להצליח בעסקים בלי להתאמץ"המוטו הוא . המפארת נוחיות וממעיטה בערך המאמץ

, אן ועכשיובאקלים החברתי התועמלני והתחרותי הזה מערכת החינוך נדרשת להראות הצלחות כ
בעיני החברה . וזאת על ידי השקעת מינימום של מאמץ מצד התלמידים ומתוך סלחנות לבורות

רצון להתמודדות , תהליך שאין בו אתגרים, הלמידה אמורה להיות תהליך מהנה הבא בקלות
אנו מרגילים את . אנו חיים בחברה המעמידה את הילד במרכז, נוסף לכך. והשקעת מאמצים

כולנו . וכל החברה סביבם נולדה לשרתם ולהנעים את חייהם, שוב שהם מרכז העולםהילדים לח
מרבים לדבר על ? אך האם התסכול הוא רק נחלת התלמידים, מפחדים מהתסכול של הילדים

, בשם זכויות התלמידים? אך האם למורים אין זכויות, ויש כבר הצעה בנדון, זכויות התלמיד
תלמיד רשלן ועצל שנכשל .  המורים את כל סמכויות האכיפהשלהם לקחו מן" כיף"אושרם וה

. ממשיך לשבת בכיתה ומהווה דוגמה שלילית לשאר התלמידים, בלימודים ומפר את כל החוקים
  . תלמידים ולזכות לכבוד ולהערכה הם קלושים40במצב זה הסיכוי להצליח מול 

  
. בלי סמכות ילדים לא מתחנכים.    הזכות לכבוד והחובה לכבד מתייחסות למורה ולתלמיד כאחד

לערבות ולמעורבות משמעו שאדם , לאחריות, חינוך לבגרות. הם לא הופכים למאושרים יותר
  !קודם כול חובות ורק אחר כך זכויות. ורק אחר כך מתוגמל על עבודתו, קודם כול עובד ויוצר

  2000אוקטובר  ,קשר עין, חנה מירון                       על פי                                                                
  

  הגידו כן לזקן

  
. חדר בשנים האחרונות מתחומי החברה גם לארגונים,     המיתוס שלפיו להיות צעיר זה אידיאלי

. להתלבש כמו צעירים ולהעדיף סגנונות בילוי של צעירים, אנשים מעדיפים להיראות צעירים
וכאשר יש הצטמצמות בארגונים , קומות עבודה מעדיפים לקלוט ולהעסיק צעיריםלאחרונה גם מ

האדרת הגיל הצעיר . בני החמישים ומעלה,  הראשונים שמציעים להם לפרוש הם המבוגרים–
שהחלו לצבוע את שערותיהם ולהפוך לקוחות של , בארגונים גרמה לפאניקה בקרב מבוגרים

  . פגעי הגילמנתחים פלאסטיים כדי להתחסן מפני 
  

זריזים יותר , הצעירים מעודכנים יותר,     המצדדים בגישה זו טוענים שבדורנו מרובה השינויים
יש . ובל נשכח שגם משכורתם נמוכה יותר משל הוותיקים בארגון. ומסתגלים יותר לשינויים

הם  . דשהמלאי התלהבות ואנרגיה ומביאים לארגון רוח ח, הטוענים שהצעירים אמביציוזיים יותר
  .שלקוחות מעדיפים צעירים על פני מבוגרים, אף יודעים לומר

  
בעיקר ,     לאחרונה נשמעים קולות בארגונים ומחוץ להם בעניין נחיצותם של עובדים מבוגרים

לקוחות נכבדים המחפשים ייעוץ להשקעה , לדוגמה. במקצועות מסוימים הדורשים בשלות וניסיון
יועצים מבוגרים ומנוסים שמניסיונם מכירים את תהפוכות שוק מעדיפים , סולידית בבורסה

שיתרמו מניסיונם , טק המתחילות להתבסס מחפשות מנהלים מבוגרים- חברות היי. ההון
 נוטים פחות להיעדר 50במחקרים התברר שעובדים מעל גיל . המקצועי והניהולי לחברה

, כן מצביעים המחקרים על כך. מהנשארים שעות נוספות רבות ותורמים אמינות לפיר, מהעבודה
שהאינטליגנציה של אנשים דומה בגיל צעיר ובגיל מבוגר והיכולת ללמוד ולהתעדכן דומה בכל 

  .בעיקר בתחום ניהול העובדים, יתרונם של המבוגרים בניסיונם. הגילים
  

ותנת הנ, "בחורה צעירה ויפה"הסטריאוטיפ הרווח הוא שעדיפה ,     בתחום מתן שירות ללקוחות
". היפה המחייכת " אך בעיסוקים רבים מעדיף הלקוח את בעל הניסיון על פני, שירות ללקוחות

מספר מנהל . דין-ביטוח ועריכת, בנקאות, בתחומים הדורשים איתור תקלות ופתרונן, למשל, כך
. נבחנתי במבחני ניהול לבדיקת התאמתי לקידום לניהול במכון למבחנים פסיכומטריים: "צעיר
  "?מה היא מבינה בניהול. שכל ניסיון חייה מסתכם בצבא ובאוניברסיטה, ינה אותי ילדהראי
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אך כמו . מינם וצבעם, שעובדים יעבדו על פי כישוריהם ולא על פי גילם, המצב האידיאלי הוא    

נראה שהתמהיל הנכון בארגון הוא של צעירים ומבוגרים התורמים כל אחד מיכולותיו , בכל תחום
 .                                                   ריו לרווחיות של העסקומכישו

  28.12.99, ידיעות אחרונות, אופק- חיה קיביליסעל פי 
  
  

  דוגמות לנושאים לחיבורים
  
  פער הדורות. 1
  

וכתבו , עמדו על סיבותיה, תארו את התופעה. בכל דור יש אי הבנות בין ההורים לבין דור הבנים
  . לכותיהמהן הש

  
  ?אבטלה או  בטלה. 2
  

ובני מגזרים , מופחתות הקצבאות למגזרים שונים, על פי הרפורמות האחרונות שבוצעו לאחרונה
האם אתם מסכימים . יש הטוענים  כי הקצבאות מנוונות את האדם. אלה מופנים ליציאה לעבודה
  . נמקו את דעתכם? עם טענה זו או מתנגדים לה

  תיום שבתון בבחירו. 3
  

הביאו את הנימוקים של המצדדים ? האם יש הצדקה להמשיך להנהיג יום שבתון ביום הבחירות
  .ברעיון זה וכנגדם  את נימוקי המתנגדים

  מחיר הטכנולוגיה. 4

דונו בהשפעת . בפיתוח הטכנולוגי המתקדם ביותר שנועד לרווחת האדם טמונות גם סכנות
  .רפואי ועוד, חברתי, טכנולוגי, מדעי, כגון, הטכנולוגיה על חיינו מהיבטים שונים

  

  )ג"אבות דרבי נתן כ"  (מי שעושה שונאו לאוהבו? איזהו גיבור.  "5

  ".גיבור"מי שמצליח להפוך את אויבו לחברו ראוי להיקרא , ל זו"על פי אמרת חז
בחרו (החברתי או המדיני , והציגו את חשיבותה בתחום האישי,כתבו מאמר ובו הסבירו גישה זו

  ). תחום אחד או יותר כרצונכםב
  ).הקולנוע וכדומה, הספרות, האקטואליה, מן ההיסטוריה(הביאו דוגמות לדבריכם 

  
  הדור ומנהיגיו. 6

  )ערכין יז" (פרנס לפי דור, דור לפי פרנס"
לבין אופי ) המנהיגים(=במובאה זו מוצגות שתי דעות מנוגדות המתייחסות לקשר בין הפרנסים 

הפרנס , ולפי דעתו של חכם אחר, הפרנס מעצב את דמותו של הדור, של חכם אחדלפי דעתו . הדור
  .מושפע מדמותו של הדור

  ? מהי דעתכם
  .והביאו דוגמות הלקוחות מתקופות שונות בהיסטוריה היהודית, נמקו אותה, כתבו את דעתכם

  גמישות לעומת נוקשות. 7

  ".ארזלעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כ: "שנו רבותינו
  )א' עמ, דף כ, מסכת תענית                                                                              (

  .  על פני התנהגות נוקשהגמישהמובאה זו מנחה את האדם להעדיף התנהגות 
, ניםהביאו דוגמות לדבריכם מתחומים שו. כתבו מאמר ובו דונו ביתרונות גישה זו ובחסרונותיה

  .חברה ומשפחה, חינוך, ספרות, היסטוריה: כגון
  
  אהבת המולדת. 8
תארו את התופעה ועמדו על .  רבים לדבר לאחרונה על שחיקת הערך של אהבת המולדתמ

  ? כיצד אפשר לטפח את ערך אהבת המולדת. סיבותיה ועל השלכותיה


