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שם פרטי ושם משפחה:
כיתה:

ישראל  - 2000מכתב לילד

חלק א :ילדי  2000קוראים את המכתבים
לכבוד ראש השנה תשס"א ,פנה עיתון "הארץ" לאישים שונים ,וביקש מהם לכתוב עבור הגיליון
החגיגי של ערב החג" ,מכתב לילד" ,מכתב שיהיה בו מסר כלשהו לילדי ישראל של שנות האלפיים,
וגם עצות או הנחיות לקראת הצפוי להם בדרכם בחיים.

לפניכם שני מכתבים כאלה.
טקסט א  -מאת שמעון פרס ,וטקסט ב  -מאת יהודה אטלס.
קראו אותם ,ואחר-כך בצעו את שני חלקי המשימה.
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טקסט א

ש' פרס' ,דע לאן אתה הולך' ,ישראל  / 2000מכתב לילד .הארץ.29.9.2000 ,
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טקסט ב

י' אטלס' ,שלושה סיפורים' ,ישראל  / 2000מכתב לילד .הארץ © .29.9.2000 ,הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.
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עיון בהיבטים

)מתייחס לטקסט א' של פרס(

שמעון פרס מתייחס במכתבו להיבטים שונים של החיים העתידיים :היבט ביולוגי ,היבט כלכלי,
היבט לאומי ,היבט מדעי ,היבט טכנולוגי ,היבט לימודי ,היבט מוסרי ,היבט תרבותי והיבט אישי.
01

.1

בחרו שניים מן ההיבטים הנדונים ,ופרטו מה שמעון פרס אומר לגביהם.

‰ Ë·È‰‰
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"זה מדבר אליי"  -הקורא/ת והטקסט
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)מתייחס לטקסט א' של פרס(

סמנו בטקסט  4-3משפטים )או מקומות( ש"מדברים" אליכם  -שמעוררים אתכם למחשבה,
שיש להם משמעות מיוחדת עבורכם ,שמרגשים אתכם או אפילו מרגיזים אתכם.
בחרו מתוכם משפט )או מקום( אחד ,צטטו אותו וכתבו :למה בחרתם דווקא בו? מהי
משמעותו עבורכם? למה הוא מרגש )או מרגיז( אתכם?
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שלושה סיפורים וצרור עצות
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)או :למה הגדולים תמיד מייעצים?  -מתייחס לטקסט ב' ,של אטלס(

מימרות )משפטים שיש בהם חוכמת חיים( המשתמעות מן הסיפורים
לפניכם רשימה של ֵ
שבמכתבו של יהודה אטלס:
• זהירות! הדברים אף פעם אינם נראים כפי שהם באמת!
• שימו לב ,בחיים הכול יחסי .אין דברים מוחלטים.
• לא כל הנוצץ זהב הוא!
• לאדם יש יכולת מוגבלת להבין דברים ,וכדאי שידע זאת.
• יגעת? לא תמיד מצאת!
• הכול תלוי בזווית הראייה שמסתכלים ממנה.
• "דברים שרואים משם ,לא רואים מכאן".
• "הבל הבלים אמר קהלת ,הבל הבלים  -הכול הבל .מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול
תחת השמש?" )קהלת א(1 ,
בחרו מימרה אחת ,וקשרו אותה לסיפורים המתאימים .הסבירו את הקשר בין המימרה לבין
הסיפורים .שימו לב :כל מימרה שברשימה מתאימה לשני סיפורים לפחות.
אם יש לכם רעיון נוסף למימרה ,רשמו אותה כאן.

∫È˙¯Á·˘ ‰¯ÓÈÓ‰
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ב" :מכתב לילד"  -האומנם מכתב?
.1
07
08
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כאמור ,שני הטקסטים שהבאנו לפניכם כתובים בגיליון חגיגי לכבוד ראש השנה שהוציא עיתון
"הארץ"" ,ישראל  - 2000מכתב לילד":
א .מה גורם לטקסטים להיראות כמו מכתבים? ציינו לפחות שלושה מאפיינים של מכתב
שאתם רואים )התייחסו ללשון ,למוסכמות התקשורת ולצורת הטקסט(.
ב .במה הטקסטים שונים ממכתבים אמיתיים? ציינו לפחות שני דברים יוצאי דופן שמצאתם
בהם.
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