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 .קראו את הטקסט וענו על השאלות שלאחריו

 

 

 

 מאת גאיה קורן/  להגיד לא לבוס

 ובאילו מקרים , איך מסרבים באלגנטיות למנהל שמפיל עליכם תיקים בעבודה

 עדיף להגיד כן

 

לבוס ' לא'חד משמעית פוטרתי כי אמרתי " .למד את הלקח מאוחר מדי, פעולעובד ת  , אלי   .1

בוס כי היה עסוק במטלה דרישה של המלא הוא מוסיף גם שסרב ל. טוען אלי, "שלי

אבל אין , במילים יפות ולמרוח אותו כמו שכולם עושים' לא'יכולתי לעטוף את ה . "אחרת

תיכף , ןכ'בעבודה הנוכחית אני אומר כל הזמן , בכל אופן. לי סבלנות למטחנת מילים

 .אומר אלי." ה את כל העבודהשגם כשאני יודע שאין סיכוי שאע' , ומיד

 

 

אבל נעשים , בוסים לא אוהבים שאומרים להם לא. לא בטוח שאלי הולך בדרך הנכונה   .2

, כשמבקשים ממך משהו שאתה לא יכול לעשות. חשדנים כשאומרים להם יותר מדי כן

. בצורה שלא תפגע במערכת היחסים בעבודה' לא'אתה צריך למצוא פתרון איך להגיד 

השאלה היא איך להגיב לבוס . מצד שני אין אף עובד שיכול לספק את הסחורה כל הזמן

 ?איך עושים את זה נכון? מבלי להיפגע

 

 

גם אם הבקשה . לא אוהב שמדברים אליו בטון תקיף יודע כל –ובעצם אף אחד  –מנהל    .3

כדאי שהסירוב ייעשה באלגנטיות וללא  –רנית מטופשת או קנט, של הבוס אבסורדית

אנחנו מרגישים מותקפים כאשר אנו נדרשים לתת משהו שאנחנו לא יכולים או  .תוקפנות

ואסור להגיב מתוך עמדה של פחד או , דווקא בשלב זה חובה לעצור. ספקלא רוצים ל

ר מדוע זה בלתי במקרה כזה כדאי לשוחח עם הממונה עלינו בצורה גלויה ולהסבי. הנ  נ  ג  מ  

יחה יש לבוא עם רמה גבוהה של פתיחות ולהציג מיד בהתחלה הבנה והזדהות לש. אפשרי

כשהממונה מצפה . לאחר מכן להסביר את הקושי ולהציע פתרון. עם הצרכים של העבודה

אחרי זה קשה . גם אצלו נוצרים אכזבה ותסכול, למשהו שאנחנו לא מסוגלים לספק

 יהגדרת גבולות ברורים בתחילת העבודה ותיאום ציפיות הדד. להחזיר את הגלגל אחורה

 .עשויים למנוע אי הבנות ותסכול אצל כל הצדדים

 



 

 ,ל"יח 1, הבעה ומשמעות המילים, הבנה
 9016, ו"תשעקיץ , 221191

 

3 

מתחילה  (כאב ראש)= יגרנההמ  , העבודה נערמת: כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת   .4

. ונשאבים לעבודה שעות רבות מדי" עצור"לטפס לרקות ואנחנו לא מסוגלים להגיד 

עם דרישות עבודה מוגזמות גורמת לחלק מהעובדים להסכים מתוך נימוס  ההתמודדות

מתחמקים וממציאים תירוצים ? מה עושים בהמשך". פראיירים"ולאחרים להיות 

עובד מתחמק כזה לא יעשה את  –בסופו של דבר . יצירתיים מדוע העבודה לא נעשית

סרבני עבודה מוסווים  ,למעשה ,אלה הם. את כולם במיטב השמנים" ימרח"העבודה אבל 

קשה לאתר אותם והם הכי . והם יודעים גם איך להפיל את המשימות שלהם על אחרים

" כן"אמיץ וגלוי על עובד שיגיד  ,כל מעסיק מעדיף עשרות מונים עובד כן. מזיקים לעבודה

 .  ולא יעשה

 

 

את  הוא מנמק. הסרבן החיובי אינו מתחמק. אפשר לסרב למנהל ולפעמים גם צריך   .5

אבל זה לא תמיד עוזר כמו , מספק הסבר הגיוני ולעיתים אף מציע פתרונות, סירובו

כדי לעבור על דברים דחופים , הבוס שלה נהג להתקשר אליה מדי ערב. במקרה של רחל

כי ילדיה , היא לא עובדת 16:00רחל הסבירה לו פעמים רבות שאחרי השעה . למחר

 .אותו" לסנן"רגלו היא החלה בלית ברירה כאשר המנהל לא חדל מה. צריכים אותה

 

 

ה העבודהאם  .6 כפי שעשתה , ולא לברוח עם הבעיה משתלטת על החיים צריך להתעמת הַרב 

. כדי שיראה שזו לא בריחה או התחמקות ,דע את המנהל בקשייםעובד צריך ליַ . רחל

. לעמוד בכך אך העובד אינו מסוגל, לעיתים המנהל לוחץ על העובד לעבוד שעות רבות מדי

   .גם הוא וגם מקום העבודה מפסידים במצב כזה

 

כשהבוס מבקש בקשה לא מוסרית  –במצב אחד צריך תמיד להגיד לא ולהיות החלטיים  .7

כמו )במצבים לא מקובלים כאלה . או מתייחס אל העובד או אל העובדת בצורה לא ראויה

שאר המקרים אפשר לנסות את . יש צורך לקחת סיכון ולסרב בתקיפות, (טרדה מיניתהב

נקודת המוצא היא שכולם רוצים שהעבודה תיעשה . חד וחלק" לא"לפתור בלי להגיד 

מטאטא בעיות מתחת "שלא , כשמנהל רואה עובד שאכפת לו. ושמקום העבודה יצליח

ינמק העובד את סירובו ויציע , גם אם יסרב לו לפעמים. הוא ירצה לקדם אותו, "לשטיח

 .פתרונות

   

 " ידיעות אחרונות"על פי עיתון                                                                                                     

 9002באוקטובר  92                                                                                                                     
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 (נקודות  6לכל שאלה  –נקודות  92)  הבנה –פרק  ראשון 

 :3-1 שאלות מתוך השאלות בשתיבחרו  

 

                        במילים יפות ולמרוח אותו כמו ' לא'יכולתי לעטוף את ה ": כתוב 1בפסקה  .1

 ('נק 6)                                                                                                 ."...שכולם עושים

    ?הזה טהכוונה במשפלמה . א         

 (לקבל כל ניסוח הגיוני אחר. )לסרב אבל לא בדרך ישירה         
 

 ?מהי הדרך האחרת שבה בחר אלי. ב         
 

 .הוא בחר להסכים תמיד גם כאשר היה לו ברור  שלא יוכל לבצע        
 
 

              אנחנו מרגישים מותקפים כאשר אנו נדרשים לתת משהו  ": כתוב 1פסקה ב .9

 ('נק 6)                                                           ." ספקשאנחנו לא יכולים או לא רוצים ל

  ?ניתן לפתור את הבעיה בדרך נכונה, טקסטהלפי  ,איך .א

 .של חולשה ושל פחד מפני הבוסבכל מקרה לא להגיב מתוך עמדה 
      

 ?איך אפשר למנוע אי הבנות ותסכול אצל כל הצדדים .ב
  
 .רצוי גם לתאם ציפיות מראש. להסביר מדוע הדבר בלתי אפשרי 
 

 
 סרבן  "מדובר על  2ואילו בפסקה , "סרבני עבודה מוסווים"מוזכרים  2בפסקה . 1

 ושני מאפיינים של" דה מוסווהסרבן עבו" מאפיינים של ניש וגיהצ ".חיובי    

 ('נק 6)                                                                      ".סרבן חיובי"    

 .קשה לאתר אותו. 2. מפיל עבודה על אחרים. 1    :סרבן עבודה מוסווה. א  

 פתרונותמציע . 3,  מנמק את הסירוב. 2, אינו מתחמק. 1     :סרבן חיובי. ב  
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 :השאלות הבאות שתיענו על 

 

 :שלימוה. 2

 ( 'נק 6)                 יחסי אנוש:     תחום החיים בו עוסק הטקסט הוא         

        

  יחסי אנוש        , דיפלומטיה          , ההיסטורי         ,  ביטחון      

 

 ('נק 6)                                                                      ?מהי הטענה המרכזית בטקסט . 2

 

יחסי עובד ומנהל יכולים להיות מורכבים ש  ןכותב  הטקסט טוע:  השלימו את המשפט

כדי שכל אחד יהיה מרוצה , ושני הצדדים צריכים ללמוד איך להתנהל זה מול זה

 .בד וגם למנהלכותב הטקסט מציע דרכי התמודדות גם לעו. ככל האפשר

 .(לקבל כל ניסוח הגיוני אחר)

 

 

 

 ('נק 29)   אוצר מילים ומשמעים ושם המספר –פרק שני 

 11 -  6ענו על השאלות  

  

נ נ ה מילהשמעות המ.  6   ג   (:סמנו את הנכון)היא  1בפסקה   מ 

     מנגינה (א

 התגוננות (ב

 גינוי (ג

 ('נק 1)                                                                          מלחמה (ד
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 (                                              'נק 1)  (:סמנו את הנכון)היא   2בפסקה " סיטואציה" מילהות המשמע.  2 

 

      מעקב (א

        סיוט (ב

 מצב (ג

                                                                                      מקרה (ד

 

 

 ('נק 1) (:סמנו את הנכון)היא  2בפסקה   "בלית ברירה"  צירוףמשמעות ה .2

      בלי ברירה (א

 ברירה טבעית (ב

 ברור ומובן (ג

                                                                          לא ברור (ד

                                   

  ."אסור להגיב מתוך עמדה של פחד או מגננה:  "כתוב 1ה קבפס  . 2

 :כך" עמדה"  סברת המילהבמילון מו      

 

 
 ?  במילון מתאימה למשמעות המילה בטקסט  "עמדה"איזו מן  ההגדרות של המלה  .  א

                                                    (      'נק 1)                                         (         העתיקו את ההגדרה המתאימה)

 ...הדעה של מישהו: 1. מס

 

 יינו ליד כל משפט את צ ."עמדה"את המילה  הםושבצו ב יםמשפטשני כתבו   .ב

 ('נק 6)                                           .                                          וש במילוןריפה מספר     

 'שם נ  עמדה

האופן שבו ; נקודת מבט, מישהו כלפי נושא מסוים להדעה ש .1

 .רעיון, מצב, רואים אירוע

בתחום מסוים או במסגרת , חשיבותו או מעמדו של אדם בחברה .9

ד שיש לאדם לאדם המשרה או התפקי: מסוימת ביחס לאחרים

 .בארגון

   .'פיקוד וכו, מסתור, מחסה, תצפית, מקום שנבחר לצורך ירי .1
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1 . 

_____________________________________________________________ 

9.  

___________________________________________________________ 

 

                                                                   

 :        מתוך הטקסט רופים ימילה ושני צניכם לפ. 10

         (2פסקה )עשרות מונים ( א   

         (2פסקה ) חד וחלק(  ב

  (6 קהפס)   לעמוד בכך( ג

                                                                                                                        

 ('נק 1)                                                                        :שבצו אותם במשפטים הבאים

 

 .חד וחלק ויכוח באופןומנהל העבודה הפסיק את ה .1

 אבל מנהל העבודה הטיל ספק , העובדים הבטיחו לשפר את איכות המוצר באופן ברור .2
 

 .לעמוד בכךאם יוכלו 
 .ניםעשרות מועלתה התפוקה במפעל , לאחר שהבוס שינה את גישתו לעובדים.  1

    

 

                                                                                            מטאפורה  –ציורית  לשון . 11

 

  ."...עבודהלונשאבים ', עצור'אנחנו לא מסוגלים להגיד ":  כתוב 2בפסקה 

 ('נק 2)                                         .(השאלה, מטאפורה) ציור לשוןהוא הזה  צרוף ההסבירו מדוע 

אנשים . היא מתחום המים ומשמשת כאן לתחום אחר של עבודה "נשאבים"המילה 
 . לא ממש נשאבים
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                                                                                    נרדפות וניגודי משמעות. 19

 ('נק 2.                                                              )הבאים מסומנות שתי מילים בקו במשפטים      

 

 :דומה שמשמעותה  את המילה המודגשות במילה החליפו(  א     

 חבויים, מוסתרים  ( 2 פסקה" )מוסווים סרבני עבודה..."

 :נוגדתמ ה החליפו את המילה המודגשת במילה שמשמעות(  ב   

 לא ישירה, סמויה" גלויה לשוחח עם הממונה עלינו בצורה"

 

  סמנטישדה .  11

  מגננה, עמדה, מותקפים  :מילים הבאותמופיעות ה( 1) פסקותב   

 ( סמנו: )הן שייכות לשדה הסמנטי הבא    

 ספורט

       חוק ומשפט

                                                                מלחמה/שדה קרב

 ('נק 1)

 

 

 ".ֶהלחם בסיסים"דרך התצורה של המילים הבאות היא .  א. 12

 ('נק 2)       .                                                                   פרקו את ההלחמים למרכיביהם

ר ב            בר+ חי   ַחי 

 נוע+ קט   ַקטנֹועַ 

ַמרַטף  טף+ שמר  ש 

זֹור         אור+ רמז ַרמ 
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 ('נק 2)            :                               את השמות הבאים לפי דרכי התצורה בטבלה מיינו   .ב

 

נַּאי     נָּר,   נַּגָּר,   בַּ א,   כַּ ֶעֶלת,   יכלַּ ש,   שָּ ְכבֵּ ק,   ֶכֶרתסַּ ,   מַּ ְסרֵּ  מַּ
 

 

 

 

 

 

 

 שם המספר. 12

 ('נק 2)                :   במיליםכתבו  את הספרות במשפטים הבאים . א

 נולדה מדינת ישראל   12.2.1222 –ב .  1 

 .אלף תשע מאות ארבעים ושמוֵנהֵ ( החמישי)ארבעה עשר בחודש מאי       

 .ל שמונהסגול בנון שלהוסיף 

 .עשרים וחמישה אחוזים 92%-ספרי הלימוד התייקרו בשנה האחרונה ב.   9 

 .שלושים וארבע 12ספר נמצא ברחוב כלנית מספר  בית ה  .1 

אלפיים חמש מאות שבעים ושישה  ח"ש 9226בית הספר רכש ציוד בסכום כולל של .  2 

 .יםשקל

 

 (' נק 6לכל שאלה ', נק 92)    תחביר ומערכת הפועל –' פרק ג

 שאלות  וארבעמתחום התחביר (  12 – 16) ארבע שאלות . שאלות שמונה בפרק זה  

 .מתחום הפועל(  91– 90)

 .     כרצונכם, משניהם או תוכלו לבחור מתחום התחביר או מתחום הפועל . שאלות ארבע  ענו על 

      

 תחביר

 לחלק מהעובדים להסכים להןגורמת עם דרישות עבודה מוגזמות  דותההתמוד.   16

 .מתוך נימוס        

 ( 'נק 1(:                                                     )סמנו את הנכון)זהו את סוגו של המשפט . א    

    מורכב   ,(מחובר)מאוחה   ,פשוט    

 ('נק 1)                                                           .מוד הנשואעא ואת הנושעמוד ציינו את .  ב

 

 סיומת אי  

 בעלי מלאכה            

ל  מַּ   ְקטֵּ

 מכשירים 

ֶטֶלת      קַּ

 מחלות 

ל  טָּ    קַּ

 מקצועות

 נגר  שעלת מכבש בנאי

 כנר סכרת מסרק כלאי
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 .כל-שמדברים אליו בטון תקיף יודע אף אחד לא אוהב.   12

 ( 'נק 1)                                                           (:סמנו את הנכון)זהו את סוגו של המשפט . א

 מורכב(                מחובר)מאוחה          פשוט   

 ( 'נק 1)         .אם הוא מחובר תחמו את אבריו. אם המשפט מורכב תחמו את הפסוקית. ב

 

 .הוא מספק גם פתרונות אפשריים, רבן החיובי מספק הסבר הגיוניהס.  12

 (:    סמנו את הנכון)זהו את סוגו של המשפט  .   א

 ('נק 1)                                                                 מורכב             מאוחה         פשוט              

 

 (סמנו את הנכון) ?        "הסרבן החיובי" של  תפקיד המהו .    ב

 ('נק 1)            נושא  משלים פועל              נשוא                               (לוואי) משלים שם       

   

 

 

  .הבעיהמתים עם עמת, על החייםמשתלטת  הרבה העבודהאם . 12

 (:סמנו את הנכון) זהו  את סוגו של המשפט.   א

 ('נק 1)                                                  מורכב   (            מחובר)פשוט             מאוחה        

 

                                         שם. מ= הרבה (.      לוואי) משלים פועל ומשלים שם סמנו במשפט.    ב

 פועל. מ= על החיים                                                                              (  'נק 1)

 פועל. מ= עם הבעיה                                                                                                    
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 מערכת הפועל      

 
 ('נק 1)       .                                                            כתבו את השורש של כל שם פעולה .א.  90

 ('נק 1)                                      (      לפי בחירתכם ) כתבו פועל בנטייה מאותו השורש . ב       

 

 שם הפעולה                השורש                פועל בנטייה                   

 כ                      דורכים.ר.דריכות                   ד :    דוגמה     

ה                        יח  ר   _________           מרח             מ 

הַהע                          פ   _________                עדף            ד 

ת                         קּוה   _________               חמק        תַחמ 

 

 

 

 

 ('נק 6)                                     : כתבו בטבלה את הבניין ואת הגוף של הפעלים הבאים.  91

 

 

 גוףהבניין                    ההפועל                                        בניין

נּו                   קל  ַרח     ב 

ים       פיעל  ש  ַבק                מ 

יחַ יַ                הפעיל ל                 צ 

 

 

 נסתר= ח יצלי,  רבים= מבקשים .  מדברים= ברחנו: הגוף

 

 (   'נק 6)                                                                                 :              ו את החסרהשלימ. 99

ק       ַחמֵּ ת   יתחמקצורת העתיד  היא                 מ 

ים       יא  צ   המציאוורת העבר היא       צ           ַממ 

ב         ס  הה   מסבירההיא       הווהצורת ה             יר 
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 נערמההיא       העברצורת                ֶנעֶרֶמת      

ַקח        לקחתהיא     הפועל-שםצורת                  ל 

ם      ַקדֵּ  מקדםצורת ההווה היא                       ל 

             (:6פסקה ) " ֶלֶטתִמְשתַּ "   .91

  (    'נק 9   התפעלין הבני   

 ('נק 9) שלט   השורש   

 ('נק 9) פעולה רגילהמשמעות הבניין    

 פעולה סבילה;   פעולה רגילה  ;   הדדיות   ;גרימת פעולה   

 !בהצלחה                                                                                         

 

 

 :טיוטה

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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