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 בואמ
 

 לפי המתכונת החדשה. בריתעבחינת הבגרות בב באלון שם לחוברת זו שלושה דגמיב

תשס"ד. השאלון מובא  ( ממועד קיץ211וא שאלון הבגרות )האת דור המבול" לחנך " 1גם ד

 להוראה ושאלות נוספות. כאן בלוויית רמזי תשובות, הערות

ובאות מו זמהדורה ב בחורף תשס"ד. שונטלבאתר ם ורספלשונם של יהודים" " 2גם ד

 וראה.בהאלות נוספות שאפשר להשתמש בהן ש

ינו בנוי אבחורף תשס"ד. דגם זה  שונטלהוא פורסם באתר חיפוי ולויאליות" גם " 3ם דג

פי פרקי הבחינה, ובניקר לות לפע של שאשלא מציע , אשאלוןהמדויקת של התכונת מב

 ערכת הצורות.ומחביר התהבנה והאמצעים הרטוריים, החום תשאלות ב

נת חורגות במידה כזו או אחרת ממתכו 3והשאלות בדגם  2-ו 1שאלות הנוספות בדגמים ה

בהיקף, במורכבות ובידע הנדרש. רבות מהן מתאימות  –שאלות הבחינה שבשאלונים עצמם 

 ה.תלהוראה ולדיון בכי

נספח "טקסטים קצרים ופעילויות לשון" מודגמים טקסטים שאינם מאמרים עיוניים ב

 ומוצעות כמה דרכי תשאול נוספות.

רשימה סגורה וסופית ין לראות בדרכי התשאול המוצעות בחוברת זו א: ערה חשובהה

 ומחייבת של דרכי תשאול שיהיו בבחינות.

 

 

 בנה השאלוןמ

יסודי, -לבית הספר העל בריתעתכנית הלימודים החדשה מגזר נ –אלון א שכ –אלון ב ש

המוצעת ה ריסהפולה בקנה אחד עם עלוקת חומר הלימוד בין שני השאלונים . חתשס"ג

 בתכנית.

הלן עיקרי הדברים . ל(2002)אוגוסט  1שס"ג/ת ורסם בחוזר מפמ"רפ ב שאלון בנהמ

 :שס"דתנת בשועל פבשינויים ובהתאמות לשאלון כפי שנקבע ב שפורסמו
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 .ון מאמר טיעון, פרשנות וביקורת(גמילים )כ 800בהיקף של עד  אמרמ

 (50%) בנה והבעה: הרק ראשוןפ

 נקודות( 20)לק א: הבנה ח

 לית, הבנה גלובלית, פרשנות וביקורת, הבנה לוק –אלות על המאמר ברמות שונות ש

 תוכן, מבנה, לשון ורטוריקה. –ומהיבטים שונים 

 מן ההיבט  על האמצעים הרטוריים תאו שאלו האל: שרמאמאלות על לשון הש

יגודי משמעות, הומונימיה, נרדפות ונמשמעות נלווית ]קונוטציה[, )מנטי סוה המילוני

קולוקציות, חריגות משלביות, לשון ציורית, שימוש במילים ארכאיות ובניבים, שבירת 

 .ומן ההיבט המבני )תחביר ומערכת הצורות( שדה סמנטי וכד'(

 נקודות( 20) ק ב: הבעהחל

 מילים )כגון פרשנות או ביקורת( בזיקה  כעמוד וחצי תיבת מאמר טיעון בהיקף שלכ

 .אמרמל

 (10%) לק ג: טקסטים מן המקורותח

הפתגם והצו /  החוק/  טקסט סיפורי: סוגים; הן חז"ללשון המקרא ומלשומ סט/יםהטק

 .המוסרי

 ילים וביטוייםמירושי פ; 

 ך אליויופייניים של הרובד שהטקסט שיא ימושי לשוןשיהוי ז; 

 ך אליו בשימושי לשון בני יופייניים של הרובד שהטקסט שיאשימושי לשון  רתהמ

 ימינו.

 משקפת הבנת הטקסטהקסט מרה ללשון ימינו )ניסוח חלופי( של חלקים מן הטה; 

 

 (25%) חביר: תרק שניפ

 ורה, מושא, תיאור(מיתוח המשפט לפרטיו )כולל נשוא מורחב, אוגד, לוואי, תנ. 

 יתוח משפטים מכל הסוגים: פשוט, איחוי, מורכב )כולל פסוקית מצומצמת(, לרבות נ

 ם.חסר, בעל חלקים כוללי, תמיסמשפטים בעלי מבנה מיוחד: ייחוד, 

 הבדלי התפקוד ביניהם ין מבנים תחביריים ועמידה עלמרות בה. 

 משמעיים.-בנים חדממשמעיים מבחינה תחבירית ושכתובם ל-זיהוי מבנים דו 

 זיהוי מבנים תחביריים משובשים )כגון בהתאם ובהצרכה( ותיקונם. –קינות ת 
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 ( 25%) צורותה ערכתמרק שלישי: פ

 אלת חובהש

 ל פעלים ושמותשיהוי שורש ז. 

 חור מתחום אחד או משני התחומים(באפשר ל)ת בחירה אלוש

 פועלה

 עמידה על הקשר בין ; ניין זמן וגוףבגזרות לפי שורש, היתוח ונטייה של פעלים מכל נ

 .צורת הפועל למשמעות

 רכי היווצרות השורשד 

 לא )וִמֵלא "(, ִבין"מ  לא )וֵמִבין "(, ֻזֶהה"מ  לא )וֹזֶהה מ  כגון , קינות בצורות הפועלת

 "(.ל א"ִמ 

 שםה

 ה על דיתוח תצורה של שמות: שורש ומשקל, בסיס וצורן, בסיס ובסיס; עמינ

 .והצורנים םמשמעויות המשקלי

 ף, כקינות בצורות השם הקשורות במשקלת ל  ֵלף"מ  לא )ו גון ֶמח   "(. ח 

 .שורשים יהיו מכל הגזרות לרבות שורשים בעלי עיצורים גרוניים ושורשים תנייניים וגזורי שםה

 

 דגשים בשאלוןה

וב השאלות בשלושת פרקי ראליו מתייחסות ש אמרממרכזו של כל שאלון עומד ב .א

 פי שיפורט להלן., כהבחינה

 לש עמיקהמפיסה תל( ותר מבשאלון א)יכוונות במידה רבה מ הבנההלק בחאלות שה .ב

 ועשויות להיות בהן גם שאלות של פרשנות וביקורת., ושל חלקיו המאמר

בחלק ההבנה בשאלות על לשון  אוצר המילים והמשמעים""משולב הפרק  הזון שאלב .ג

ניסוחן של השאלות . בינו עומד לעצמו(א –שאלון א בלא כשו) המאמר ועל הרטוריקה שלו

שימוש במונחים מתחום המילונות והסמנטיקה, כגון הומונימיה, שדה סמנטי,  עֶשהנהאלה 

שון הלעמוד על תרומתם של שימושי ינבחן שה איה אלותהש תמטר. קונוטציה ומשלב

רופים הנדונים יולאו דווקא על המילים והצ, המאמר לשלמשמעות הגלויה או הסמויה 

; 6-3, 1, שאלות נוספות 3שאלה  – 2דגם ב; 2שאלה  – 1דגם בלדוגמה:  כשהם לעצמם.

 .10, 8, 6, 5שאלות  – 3דגם ב

ל מאמר, בדרך כלל מאמר טיעון, נוסחת מטלה המכוונת לכתיבה שמ בעהההחלק ב ד.

יחסית  קף הכתיבה הנדרש מצומצםישאלון. אמנם הבהנתון  יקה למאמרז יש לושושא בנ
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וזאת בהתחשב בשיעורו היחסי של חלק (, עברי" יבורחהיקף הנדרש בשאלון "לבהשוואה )

אולם בניית הטיעון, מבנה הטקסט, המשלב והאמצעים הרטוריים הנדרשים , וזה בשאלון

 ןוגמאות רבות של כתיבה מדלים בקנה אחד עם הדרישות המקובלות בכל כתיבה עיונית. עו

שפורסמו במהלך השנים (, 11202מל שאלון )סהבנה והבעה" " ש בשאלוניםי ההזוג הס

 ת"ל תשנ"ז., ברים ככתבםדפר סבאיגרות המידע, וכן ב

כפי שהחליטה  – ורפוס סגורקחלק זה של השאלון מבוסס על : קסטים מן המקורותה. ט

של ידיעת הלשון האופיינית לרובד ולסוגה ושל ב השאלות דורשות שילו ועדת המקצוע.

הקורפוס  הקורפוס יתפרסם מדי שנתיים. להמירו לעברית בת ימינו.ת תוב, ויכולכהבנת ה

 .שונטלתר אינטרנט באהחל עתה מפורסם ב

 יחידות טקסט שהן יותרואף על , משפטים מן המאמר עלמבוססות  חבירתשאלות בה ו.

וך תנטועות בהחידות טקסט יל עאלות . שעל פסקה שלמה עתים אפילולו, חדא ממשפט

שר של ממש בין מבנה למשמעות, ומאפשרות קקושרות המטלות לותחות פתח פ – רהקש

 – 1דגם בל הכותב לעומת אפשרויות אחרות. לדוגמה: שסגנוניות הלבחון את בחירותיו 

, 15, 12-7שאלות נוספות , 13, 10, 9 תושאל – 2דגם ב; 8-6, 3-1ספות , שאלות נו8שאלה 

 .16-12שאלות  – 3דגם ב; 16

עלים ובשמות המופיעים במאמר פיקר בעעוסקות ב ערכת הצורותמבאלות השם ג ז.

מקצת השאלות קושרות בין צורה למשמעות וכן בין המילה . כצורתם או בשינויים

, 21שאלה  – 2דגם ב; 17, 14ב, שאלות נוספות 15לה שא – 1דגם בלהקשרה. לדוגמה: 

 .32, 31, 23שאלות  – 3דגם ב; 33, 32, 27, 21, 18שאלות נוספות 

 

 1ערות להוראה בעקבות הדגמיםה
תחום האמצעים ב –בדגמים מוצעות דרכי תשאול במגוון רחב, מהן דרכים חדשות  .א

לות בדרגות קושי שונות האמורות תחביר ובמערכת הצורות. כמו כן שובצו שאבהרטוריים, 

 להתאים לרמות השונות של אוכלוסיית התלמידים.

לצד שאלות  –מצאו המורים י 3ובשאלות שבדגם  2-ו 1 םדגמיבבשאלות הנוספות  .ב

 שאלות המתאימות יותר להוראה. –חינה במתאימות לה

לעסוק בטקסט לא רצוי  –הוראה שאינה הכנה ישירה לבחינה  –חשוב להדגיש שבהוראה  .ג

כפי שנעשה בדגמים. מיצוי של טקסט אחד על ידי  –אחד מכל ההיבטים הכלולים בבחינה 

 ל ההיבטים הללו עלול להפוך למייגע ואף ולהמאיס את הטקסט על לומדיו.כבחינתו מ

 –ומלץ למורים לקרוא את החוברת בשתי דרכים: הדרך האחת היא קריאה אורכית . מד

לפי פרקי  –הדרך השנייה היא קריאה רוחבית  מלוות אותו;ההטקסט ומגוון השאלות 

                                                 
 דגמים לשאלון א". –לק מן ההערות לקוחות מן המבוא לחוברת "עברית ח 1
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הקריאה הרוחבית תחשוף לפני . השאלון והנושאים הלימודיים שהשאלות מטפלות בהם

של נושאי הלימוד, ותסייע לו לבנות את תכנית ההוראה  המעיין את ההדגשים בהוראה

 לקראת הבחינה.

תיק אמצעים" מצטבר " למידיםבנות עם התלהוראת האמצעים הרטוריים מומלץ ב. ה

תיק יאספו התלמידים דוגמאות מנותחות של אמצעים בעקבות קריאת טקסטים. ב

דרך זו יעוגן הלימוד בדוגמאות הנטועות ביים מסוגים שונים מתוך טקסטים שנלמדו. ררטו

 בהקשר ויש תקווה שתושג הפנמה טובה של הנלמד.

המורה : בודות של תלמידיםעתוך שימוש בושא זה נומלץ להורות מ –תקינות תחבירית  .ו

וכים ומסורבלים, ארשכתבו תלמידים שיש בהם בעיות ניסוח, כגון משפטים  שפטיםמיביא 

התאם -משמעיים, משפטים שיש בהם שימוש לא תקין במילת יחס מוצרכת, אי-משפטים דו

, 1גם דוגמה ר' לד. יסוח תקיןנהתלמידים יתבקשו לעמוד על הבעיות ולהציע . יוצא באלהכו

 .10-ו 9שאלות נוספות 
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 שאלוןה
 
 .פי ההוראות בפרקים שאחריולשב על השאלות השלפניך, ו אמרמרא את ק
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 חנך את דור המבולל
 ילון שוורץא

 (2002קיץ  21,3 ניםפ, 2ון שוורץלמעובד על פי הפתיחה והחלק הראשון ממאמרו של אי)

ה עשור טוענים מדענים חשובים בעולם כי אנו הולכים לקראת משבר סביבתי חמור ז

לי באורחות חיינו. המסכן את עתיד האנושות כולה, וכי יש צורך דחוף בשינוי רדיק

האם מערכת החינוך מסוגלת להתמודד עם המשבר הסביבתי ולחנך דור ללכת בדרך 

 רב. בוודאי לא לאור מה שראינו עד עכשיו. ]...[ אחרת? ספק

מה חותרים כשמדברים על חינוך סביבתי, ובמה הוא שונה כל כך מהקיים? טעות ל  

וד תחום ידע שיש להוסיפו לתכנית היא, למשל, לחשוב שהחינוך הסביבתי הוא פשוט ע

הדור שלנו  הלימודים. הוגה הדעות דוד אור טוען כי אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע.

הוא מן הידענים שהאנושות הכירה, וזה לא מנע את המשבר הסביבתי. אפשר אפילו 

לטעון שזה מה שגרם למשבר או תרם לו רבות. דרושה תבונה ולא רק ידע, וזו משימה 

כית שונה בתכלית. השאלה היא אפוא מה חסר בחינוך היום, ומה נדרש כדי ליצור חינו

 דור נבון, ולא רק דור יודע.

* * * 

דעת מבקר התרבות ניל פוסטמן, לכל ילד יש מדד פנימי ל"חנטריש". כשמורה מתחיל ל

להטיף מוסר, קול קטן בראש של כל תלמיד צועק: "שטויות!". יש מרחק עצום בין מה 

יומית של מורות -נוך מצהיר עליו כערך שלאורו הוא פועל, ובין ההתנהגות היוםשהחי

ל ילד רואה את הסתירה ויודע שהנעשה ולא הנאמר הוא כומורים, ושל המערכת כולה. 

השיעור האִמתי. באוּברלין קולג' שבארצות הברית הגיע סגל לימודי הסביבה למסקנה 

תי: מדברים הרבה על המשבר הסביבתי סביב-שהסתירה נפוצה גם בחינוך הכביכול

ועל הצורך לשנות הרגלים וכיוון, אבל בו בזמן התלמידים ממשיכים ללמוד שיעורים 

אחרים מסביבתם. קחו למשל את הבניינים שבהם לומדים. בניינים אלו צורכים 

 אנרגייה, פולטים זיהומים, פוגעים בצמחייה ובמגוון המינים.

לשנות כיוון. הם יזמו בניית בית חדש לתכנית לימודי  אוברלין הגיעו למסקנה שישב

שימחזר את כל המים האפורים;  בניין שייצור יותר אנרגייה משהוא צורך; -הסביבה 

שיתרום ולא יזיק למגוון הביולוגי על ידי שימור ושחזור של המערכות האקולוגיות 

וכנן כך שתהיה הטבעיות במקום; שלא ישתמש בשום חומר שידוע כמסרטן; הבניין ית

 אפשרות לשימוש חוזר בחומרים וחלקים לאחר מיצוי השימוש בהם.

                                                 
2

כז מכון הֶ א   ל לחינוך סביבתי.שילון שוורץ הוא מר 
 יוחד לנושא האקולוגיה ואיכות הסביבה. 21כתב עת של הסתדרות המורים. גיליון  -ם ינפ   3
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דוגמה המתקדמת ביותר לקשר בין תוכן הלימודים ובין הבניין באוברלין הוא אולי ה

מימושו במציאות, אך הוא בוודאי אינו הדוגמה היחידה. בגני ילדים, בבתי ספר 

ים, במכללות ובאוניברסיטאות, בעולם יסודיים, בחטיבות ביניים, בבתי ספר תיכוני

צמצום : ביה"ס", או "יירוק הקמפוס" 4וגם בישראל, יש תנועה הפועלת ל"יירוק

צריכת האנרגייה והמים; הפחתת הפסולת; מחזור נייר, מים וגרוטאות, והפיכת 

 50%צילום משני צדי הדף, המביא לחיסכון מי די של ; 5פסולת אורגנית לקומפוסט

ר; גידול ירקות ושחזור מערכות אקולוגיות מקומיות בחצר בית הספר; בשימוש בניי

 את הצוות ואת התלמידים. עידוד תחבורה ידידותית לסביבה שתשמש

ש בעשייה הזאת קביעה ערכית, ויש המתנגדים לקביעה זו. מי קבע שעל החינוך לעודד י

ברכב, או  תפיסת עולם סביבתית? מי קבע שהליכה ברגל לבית הספר טובה מנסיעה

שחיסכון באנרגייה טוב מצריכה שמעודדת צמיחה כלכלית? לפי תפיסה מקובלת 

נתפס כיצור מיוחד במינו בתוך הבריאה. בזכות יכולתו  בחברה ובחינוך, האדם

השכלית וכושרו לייצר כלים האדם משפיע על העולם ומנצל אותו בקנה מידה שאין 

ות העולם וכבר אינו תלוי בו. החינוך דומה לו בקרב החיות. האדם מתעלה מעל מגבל

המבוסס על תפיסה זו מפתח גישה שלפיה האדם הוא אדון העולם הודות לשכלו, 

 שהוא מקור ייחודו ובסיס יכולתו לשלוט בבריאה. 

עומת תפיסה זו קובע החינוך הסביבתי דרך אחרת. לא רק הייחוד של האדם חשוב, ל

מרכזי של החינוך הסביבתי הוא שהאדם אלא גם היותו חלק מן הבריאה. השיעור ה

אור טוען, היא  שייך לעולם, תלוי בו והוא חלק ממנו. זוהי קביעה ערכית, וכפי שדוד

אינה ניטרלית, נטולת עמדה, ולכן היא צריכה להיות חשופה לביקורת. לפי הראייה של 

החינוך הסביבתי, זו יוהרה וטיפשות להתחשב רק בייחודו של האדם, ולהתעלם 

 מגבלותיו כחלק מהעולם הנושם, החי והמת.מ

אית בלי ממיוחד במאת השנים האחרונות העשייה של האדם מתנהלת כמערכת עצב

ִלים, ייצור  כ  התחשבות בטבע. פליטת גזים לאוויר, זיהום המים, ניצול משאבים ִמת 

 כל אלה מתנהלים כאילו לזלזול –פסולת ללא מוצא, גידול בטור גאומטרי של הצריכה 

של האדם בעולם, באדמה שניתנה לו "לעבדּה ולשמרּה", אין השלכות על חייו. מערכת 

ת, ועל אף היציבות המדהימה של המערכות האקולוגיות יהטבע היא מערכת מחזור

תומכות החיים, כשאנו מתעלמים לגמרי מתלותנו בהן, אנו מסכנים אותן ובעקבות 

דם הוא אכן יצור מיוחד במינו, אך זאת גם את עצמנו. החינוך הסביבתי מלמד שהא

 הוא גם חלק מן העולם ואינו ניצב מעל לחוקיו.

 

                                                 
הפועלת ברחבי העולם למען ( greenpeace) ירוקיםהנוצרה על פי שמה של תנועת  רּוקי  מילה ה 4

 איכות הסביבה.
זונות מזבל אורגני המיוצר באופן מלאכותי מתערובת של שיירים אורגניים )כמו  –פֹוסט ֹומ  ק 5

 וצמחים(, שנרקבים ומתפרקים.
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 [נקודות 50] בעהההבנה ו -רק ראשון פ

 פרק זה שלושה חלקים: הבנה, הבעה, טקסטים מן המקורות.ב

 נה על השאלות לפי ההוראות בכל חלק.ע

 

 [נקודות 20] לק א: הבנהח

 ר )מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו(.על פי המאמ 4-1נה על כל השאלות ע

 

 .(15שורה ) "כל ילד רואה את הסתירה" א. .1

 '[נק 3]בתחום החינוך הסביבתי.  הסבר את הסתירה  

 ה הכותב מביא דוגמאות.-בפסקות ד ב. 

 '[נק 3]הסבר מה מבקש הכותב להבהיר באמצעות דוגמאות אלו.   

 

 ז מוצגות שתי תפיסות.-בפסקות ו .2

והתפיסה האחרת , עליונותהתפיסה אחת סובבת סביב השדה הסמנטי של  א. 

 .לם(שלק )מן החסובבת סביב השדה הסמנטי של 

מילים )או  לוששז -מן השדות הסמנטיים האלה, והבא מפסקות ו חדאבחר ב  

 '[נק 3]צירופי מילים( לשדה שבחרת. 

 שתי התפיסות מנוגדות זו לזו באופן חלקי. ב. 

 '[נק 3]ה זו. הסבר קביע  

 '[נק 3]את דבריך על המאמר.  ססבהתפיסות הכותב תומך?  תישבאיזו מ ג. 

 

 לקוחות מן הפסוק: (51שורה )ולשמרּה"  ּההמילים "לעבד .3

ן  ג  ִנֵחהּו ב  י  ם ו  ָאד  ח ה' ֱאֹלִהים ֶאת ה  ִיק  ּה" )בראשית ב, טו(.-"ו  ר  מ  ש  ּה ּול  ד  ב  ע   ֵעֶדן ל 

 '[נק 2] טורי של אזכור הפסוק הזה במאמר.הסבר את התפקיד הר 

 

 של כותב המאמר היא: מטרה המרכזיתה .4

 בחינוך הסביבתי. ההמליץ על דרך חדשל – 

 התריע על המשבר הסביבתי המסכן את העולם.ל – 

 הציע רעיונות כלליים לפתרון המשבר הסביבתי.ל – 

 סקור דרכים בחינוך הסביבתי.ל – 

ה הנכונה, ובסס אותה על מובאה מפתיחת המאמר העתק למחברתך את התשוב 

 '[נק 3]ב(. -)פסקות א
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 [נקודות 20] לק ב: הבעהח

, וכתוב מאמר בהיקף של עמוד עד עמוד וחצי, על פי 6או  5מהנושאים  חדאחר בב

 ההנחיות.

 

 פער בין הצהרה למעשהה .5

-היוםלעתים יש מרחק עצום בין מה שמצהירים עליו כעל ערך ובין ההתנהגות  

 (14-13על פי שורות )יומית. 

, פער כזה אפשר למצוא במסגרות חיים שונות, כגון במערכת החינוך, בצבא 

במקומות עבודה. כתוב מאמר קצר, ובו תאר דוגמה אחת )או יותר( למצב שבו יש 

 פער בין הצהרה למעשה, והבע את דעתך על מצב זה.

 

 אדם והעולםה .6

ו לייצר כלים האדם משפיע על העולם ומנצל אותו". "בזכות יכולתו השכלית וכושר 

 (38-37שורות )

ם והיבטים שליליים של התנהגות זו של יכתוב מאמר קצר, ובו תאר היבטים חיובי 

האדם בעולם. בסס את דבריך על שתי דוגמאות מתחום אחד או יותר )כגון רפואה, 

 חקלאות, איכות הסביבה(.

 

 [נקודות 10] לק ג: טקסטים מן המקורותח

 .7נה על שאלה ע

 

 ד שאחריהם.-הסעיפים א לכקרא את שני הפסוקים שלפניך, וענה על  .7

ּהש  ֵשש ו  "  בּוָאת  ת  ֶאת ת  פ  ָאס  ֶצָך ו  ע ֶאת ַאר  ר  ּה : ו  ִנים ִתז  ת  ש  ט  ֶטנ ה ּונ  מ  ִביִעת ִתש  ש  ה 

י ת ה   ל ח  ם ֹתאכ  ר  ִית  ֶמָך ו  ֹיֵני ע  לּו ֶאב  ָאכ  ֵזיֶתָךו  ָך ל  מ  ר  כ  ֲעֶשה ל  ֶדה ֵכן ת   יא(-שמות כג, י)". ש 

עִת שני הפעלים  .א  ר  ת  ו  , ז  פ   משמשים באותו זמן, אך שונים בצורת הנטייה. ָאס 

 [אחת' ק]נהסבר קביעה זו.   

 בחר באפשרות הנכונה והעתק אותה למחברתך. ב. 

עִת ( Iבשני זוגות הפעלים )    ר  ת  ו  , ז  פ  ּהִת ( II, )ָאס  ת  ש  ט  ֶטנ ה ּונ  מ    – ש 

 כל הפעלים מביעים ציווי. (1)  

 יווי.צרק הזוג הראשון מביע  (2)  

 רק הזוג השני מביע ציווי. (3)  

 '[נק 2]  
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ע ֶאת ו  " ג.  ר  ִנים ִתז  ֶצָךַאֵשש ש  ל ... ר  ם ֹתאכ  ר  ִית  ֶדהח  ו  ש  ָך ת  ן כֵ  י ת ה  מ  ר  כ  ֲעֶשה ל 

 ".ֵזיֶתָךל  

המר את ארבעת המילים והצירופים המודגשים במילים או בצירופים   

 '[נק 4] המתאימים לעברית בת ימינו.

ּה ו  " ד.  ת  ש  ט  ֶטנ ה ּונ  מ  ִביִעת ִתש  ש  ֶמָךו  ה  ֹיֵני ע  לּו ֶאב   ".ָאכ 

כתוב בעברית בת ימינו את החלק המודגש, כך שיתאים להקשר ויבטא במדויק   

 '[נק 3]כוונת הכתוב.  את

 

 

 [נקודות 25] תחביר -רק שני פ

 .12-8נה על כל השאלות ע

 מאמר:בלפניך חלק מפסקה א  .8

אם מערכת החינוך מסוגלת להתמודד עם המשבר הסביבתי ולחנך דור ללכת ה (1) 

 בדרך אחרת?

 פק רב.ס (2) 

 '[נק 2]כמשפט אחד מורכב.  2-1נסח את  .א 

 [אחת' ק]נתחבירי של הפסוקית שהתקבלה. ציין את התפקיד ה ב. 

כתבת בסעיף שציין יתרון מבחינה רטורית של הניסוח המקורי לעומת הניסוח  ג. 

 אחת(' א. )נק

 

 '[נק 6]. נתח אותו לפי ההוראות שלהלן. 53לפניך משפט על פי שורה  .9

במערכות האקולוגיות, אנו מסכנים אותן וגם  תלותנומ גמרילשאנו מתעלמים כ 

 את עצמנו.

 :וראות לניתוח המשפטה 

 העתק את המשפט למחברתך. – 

 מורכב, איחוי )מאוחה(. קבע את הסוג התחבירי של המשפט: פשוט, – 

משפט איחוי תחם את האיברים וציין את סוגם התחבירי; במשפט מורכב ב – 

תחם את הפסוקית או הפסוקיות וציין את סוגן התחבירי ואת תפקידן 

 .התחבירי

 ציין את התפקיד התחבירי של המילים המודגשות בקו. – 
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 .44-43לפניך משפט על פי שורות  .10

 של החינוך הסביבתי הוא שהאדם שייך לעולם והוא חלק ממנו. שיעור המרכזיה 

 שפט זה הוא משפט מורכב.מ 

 '[נק 3]התחבירי.  וגהסהתחבירי ואת  פקידהתתחם את הפסוקית, וציין את  א. 

 פקיד תחבירי אחרתהמשפט מחדש כמשפט מורכב בעל פסוקית ב נסח את .ב 

נה את החלק העיקרי, לפי הצורך(. )  '[נק 2]ש 

 

 '[נק 4. ]שואנואת ה ושאנשלפניך ציין את ה 2-1בכל אחד מהמשפטים  .11

 (38על פי שורה ) ין להתנהגות זו אח ורע בקרב החיות.א (1) 

מערכת עצמאית בלי התחשבות ין העשייה של האדם יכולה להתנהל כא (2) 

 על פי פסקה ח()בטבע. 

 

 תחימת משפט מורכב.ל 2-1 לפניך שתי הצעות .12

 

 עוד תחום ידע בתכנית הלימודים, טמי שחושב שהחינוך הסביבתי הוא פשו (1) 

 ועה.ט  

 

 מי שחושב שהחינוך הסביבתי הוא פשוט עוד תחום ידע בתכנית הלימודים, (2) 

 .ועהט  

 העתק למחברתך את ההצעה הנכונה לתחימה של המשפט. א. 

 '[נק 2]תחימה זו.  יציין את התפקיד התחבירי של כל פסוקית על פ ב. 

ציין את התפקיד התחבירי של כל אחד מצירופי המילים המסומנים בקו  ג. 

 במשפט:

, תכנית הלימודיםב חום ידעתהוא פשוט עוד  חינוך הסביבתיהמי שחושב ש  

 '[נק 3] עה.טו
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 [נקודות 25] מערכת הצורות –רק שלישי פ

 19-14מן השאלות  לושש( ועל ה)חוב 13שאלות: על שאלה  רבעאפרק זה ענה על ב

 )שאלות בחירה(.

 

 [נקודות 7] אלת חובהש

 ה, ובכל קבוצה שלוש מילים.-לפניך חמש קבוצות של מילים א .13

 .משותףהכתוב את השורש  מילים הן מאותו השורש,הל כבקבוצה שבה  

, יוצאת דופןהכל המילים הן מאותו השורש, ציין את המילה  אלבקבוצה שבה  

 של שתי המילים האחרות. משותףהאת השורש  וכתוב

ָאהה, ֹוֶרהמ א.  הת, ֹור   ֹור 

ִציתת  , ּצּויִמ  ב.   צּוי המ  , מ 

ִליתת   ג.  ִליםִמ , כ  כ   כֹוִליםי  , ת 

יוֹ ִה  ,ֹוֶגהה ד.   גּותה  , ןג 

ֵצרל  , ֹוֶצֶרתת, ּצּוריִ  ה.   ִהּו 

 

 [נקודות 18] אלות בחירהש

( ושלוש שאלות מתחום 16-14מתחום הפועל )שאלות  תפניך שש שאלות: שלוש שאלול

שאלות בלבד. תוכל לבחור את השאלות  לושש(. עליך לענות על 19-17השם )שאלות 

 נקודות(. 6 –נך )לכל שאלה מתחום הפועל, מתחום השם או משני התחומים כרצו

 

 פועלה

 ובהם יש פועל מודגש., 3-1לפניך שלושה משפטים  א. .14

 דיון בישיבה הבאה של ועדת ההיגוי.לֳעלּו י   ההצעות (1)  

 את המודעות לחינוך הסביבתי. ֲעלּוי  יש סיכוי שהתכניות החדשות  (2)  

 ב.בשנה הבאה לכיתה י" ֲעלּוי  כל תלמידי כיתה י"א  (3)  

 .ל פועלכשל  בנייןהלכל שלושת הפעלים ואת  משותףהציין את השורש    

 ן )דרך( והגוף של הפועל המודגש במשפט שלפניך:מציין את השורש, הבניין, הז ב. 

ת שיטות הלימוד ותגיעו אֲעלּו י  הנהלת המשרד הורתה למנהלי בתי הספר: "  

 להישגים טובים!"
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 שלפניך: 2-ו 1קרא את שני המשפטים א. .15

 (16-15שורות )ולא הנאמר הוא השיעור האמתי".  ֲעֶשהנ  כל ילד... יודע שה (1)  

 כמיטב יכולתנו. ֲעֶשהנ  מבטיחים ש ואנחנ (2)  

 .2משפט בֲעֶשה נ  לפועל  1משפט בֲעֶשה נ  הבדלים בין הפועל  לושהשציין   

 לפניך שני שמות פעולה מודגשים. ב. 

 (29" )שורה ית הספרברּוק יֵ " –  

ההמרים מסוימים גורמים לחו –   ק   של עלי העצים. ֹור 

 משמות הפעולה. ל אחדכשל  בנייןהואת  שורשהציין את  (1)  

הקשרה במאמר? )היעזר בהערת השוליים ברּוק יֵ מה פירוש המילה  (2) 

 שהובאה במאמר.(

 

 (10שורה )בחינוך היום?"  ֵסרח  "מה  א. .16

 ?ֵסרח  הפועל הי צורת העתיד של מ  

ריֶ  –   ס   ח 

ֵסרי   –    ח 

ִסירי   –    ח 

 .נכונהההעתק למחברתך את התשובה   

 ובהם פעלים מודגשים מן השורש יס"ף., 4-1עה משפטים בלפניך אר ב. 

 מהם. ל אחדכשל  בנייןהציין את   

 (6-5על פי שורות )חומי ידע. תהֹוִסיף ל  הכותב אינו דורש  (1)  

פּוילא  (2)    וד תחומי ידע.ע ּוס 

פּויִ לא  (3)   ס  ו   עוד תחומי ידע. ת 

פּויִ לא  (4)   ס   עוד תחומי ידע. ּו 

שלפניך, בחר בצורה הנכונה של הפועל מבין שתי  2-ו 1חד מן המשפטים אבכל  ג. 

 הצורות המוצעות, והעתק אותה למחברתך.

חּו נמשתתפים רבים  (1)   חּונ  / ֹוכ   באירוע. כ 

 תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה. נֶֻהֶלתמ  /  ֹנֶהֶלתמ  התעשייה  (2)  
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 שםה

ווי משקל., 2-ו 1לפניך שתי קבוצות של שמות  א. 17  ובכל קבוצה ארבעה שמות ש 

 ֹכֶלתי  , ֹסֶרתנ  , ֹשֶרתנ  , ֹסֶלתפ   (1)   

ֵּברמ   (2)    ֵּברמ  , ש  ֵּבשמ  , ג  ֵדרמ  , כ   ע 

 – כל קבוצהב  

 ?שמעות המשקלמוצא דופן מבחינת איזה שם י (1)  

 לשלושת השמות האחרים בקבוצה? משותפתהמהי המשמעות  (2)  

 עה שמות בעלי צורן סופי משותף.בלפניך אר ב. 

ִחי הצִ    ִחי הִמ , ּוִפי הג, מ   ֵתִפי הכ  , צ 

 ?שמעות הצורן הסופימאיזה שם יוצא דופן מבחינת  (1)  

 הצורן הסופי בשלושת השמות האחרים? של משותפתהמהי המשמעות  (2)  

 

נוצרו משורש שובכל קבוצה ארבעה שמות , 2-ו 1לפניך שתי קבוצות של שמות  א. .18

 ומשקל.

חאֹ  (1)   עטֶ , ֶרְךצֹ , ר   ִפייֹ , ב 

ןִמ , ֲענ קמ   (2)   ו  אמ, ג  ןמ  , ֹוצ  ג   ז 

 והסבר את קביעתך., משקלהקבע איזה שם יוצא דופן מבחינת  ל קבוצהכב  

 ובכל קבוצה ארבעה שמות., 2-ו 1לפניך שתי קבוצות של שמות  ב. 

 תזּוח  , טּותש  , עּותט  , מּותכ   (1)  

יֹוןגִ  (2)   יֹוןעֶ , ל  רֹוןִח , ל  כֹוןמ  , ס  ר   ע 

והסבר את , רך התצורהדקבע איזה שם יוצא דופן מבחינת  ל קבוצהכב  

 קביעתך.

 

 לפניך ארבעה שמות. א. .19

ִקיקחֶ    קי  , ל  ר  ק  צּוץק  , ר  ִעינֹוןג  , מ   ר 

 לכל ארבעת השמות? משותפתהמהי המשמעות  (1)  

 הסבר את תשובתך.? רך התצורהדיוצא דופן מבחינת  איזה מן השמות (2)  

של שם העצם,  נכונההשלפניך, בחר בצורה  2-ו 1מן המשפטים  ל אחדכב ב. 

 והעתק אותה למחברתך.

ִאיח  יש להזמין  (1)   ל  מ  ל איח  /  ש  מ   כי המקרר התקלקל. ש 

הִמ  (2)   ל  ת  ֵתל המ  /  ש   חדשה נפתחה בשכונה. ש 
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 (1דגם )ל מזי תשובותר
ו על נל נבחנים שעששובות תל עם גהערות להוראה המלוות את רמזי התשובות מבוססות ה

 .השאלון הזה

 

 בנה והבעההרק ראשון: פ

 לק א: הבנהח

: "הסתירה נפוצה 21-17סביבתי מפורשת בשורות הסתירה בתחום החינוך ה א. .1

ועל הצורך  סביבתי: מדברים הרבה על המשבר הסביבתי-גם בחינוך הכביכול

לשנות הרגלים וכיוון, אבל בו בזמן התלמידים ממשיכים ללמוד שיעורים 

אחרים מסביבתם. קחו למשל את הבניינים שבהם לומדים. בניינים אלו 

 יהומים, פוגעים בצמחייה ובמגוון המינים."צורכים אנרגייה, פולטים ז

 התשובה המצופה צריכה להתבסס על האמור בשורות אלו.  

ה מבהירות: אפשר להימנע מן הסתירה בין -יון שהדוגמאות בפסקות דעהר ב. 

 מסגרות החינוכיות חשובבהצהרות ובין המעשה בתחום החינוך הסביבתי. / 

ה שקשור במשבר הסביבתי אלא אף ורך בשינוי בכל מצעל ה הצהירללא רק 

 .עצמם על פי הצורך הזה בבתי הספר פעולל

 להוראה: תוהער  

מן הנבחנים לא רק שלא השיבו תשובה עצמאית אלא העתיקו את  םרבי סעיף א:ל 

המשפטים המדברים על הסתירה הקיימת בחינוך בכלל: "יש מרחק עצום בין מה 

יומית של מורות -על, ובין ההתנהגות היוםשהחינוך מצהיר עליו כערך שלאורו הוא פו

  (.15-13ומורים ושל המערכת כולה" )שורות 

הדוגמאות שהכותב  – ין שני סעיפי השאלהבושרת קוצעת לעיל מתשובה הה סעיף ב:ל 

א. בטקסט עצמו יש משפט אחד הרומז על  עיףסמביא הן דרך ליישוב הסתירה שפורשה ב

ין באוברלין הוא אולי הדוגמה המתקדמת ביותר הבני: "הרעיון שהדוגמאות מבהירות

ואולם אין די בהעתקתו, , (26שורה " )קשר בין תוכן הלימודים ובין מימושו במציאותל

( כותרתכפורש דיו )הוא מנוסח מאינו  מסומן בקו() משום שהחלק המביע את הרעיון

 כאמור רק רומז אל הרעיון.ו

 

 והצירופים מסומנים בקו(: המילים) העליונות הסמנטי של דההש א. .2

בתוך הבריאה. בזכות יכולתו השכלית וכושרו  צור מיוחד במינויאדם נתפס כה  

בקנה מידה שאין דומה לו  נצל אותומו שפיע על העולםמיצר כלים האדם יל

בו. החינוך  ינו תלויאמעל מגבלות העולם וכבר  תעלהמבקרב החיות. האדם 
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הודות  דון העולםאלפיה האדם הוא המבוסס על תפיסה זו מפתח גישה ש

 (41-37שורות ) ריאה.בב שלוטללשכלו, שהוא מקור ייחודו ובסיס יכולתו 

כל . ...לי התחשבות בטבעבעשייה של האדם מתנהלת כמערכת עצמאית ה...   

באדמה שניתנה לו "לעבדּה , עולםבשל האדם  לזולזאלה מתנהלים כאילו ל

...החינוך הסביבתי מלמד שהאדם הוא אכן ולשמרּה", אין השלכות על חייו. 

סקה פיו. )קאך הוא גם חלק מן העולם ואינו ניצב מעל לחו, יוחד במינומיצור 

 (ח

 המילים והצירופים מסומנים בקו(:) השדה הסמנטי של חלק )מן השלם(  

הבריאה. השיעור  לק מןחלא רק הייחוד של האדם חשוב, אלא גם היותו   

לק חוהוא  ולוי בתולם, עייך לשביבתי הוא שהאדם המרכזי של החינוך הס

שות להתחשב רק פלפי הראייה של החינוך הסביבתי, זו יוהרה וטי. ...ממנו

עולם הנושם, החי והמת. הלק מחכ גבלותיומבייחודו של האדם, ולהתעלם מ

 ()פסקה ז

אנו מסכנים אותן ובעקבות זאת גם , לותנו בהןת...כשאנו מתעלמים לגמרי מ  

עצמנו. החינוך הסביבתי מלמד שהאדם הוא אכן יצור מיוחד במינו, אך את 

 (55-53שורות . )לחוקיו ינו ניצב מעלאהעולם ו לק מןחהוא גם 

תפיסה האחת האדם עליון בטבע, ולכן הוא יכול הפי לבין התפיסות:  ניגודה ב. 

הוא  דםתפיסה השנייה האהפי ללעשות בעולם ככל העולה על רוחו, ואילו 

ק מן הטבע ותלוי בו, ולכן אינו יכול לעשות בו ככל העולה על רוחו ועליו חל

 להתחשב בסובב אותו.

תפיסה השנייה מכירה בייחודו של האדם הם גמשום ש לקיחוא ההניגוד   

 .אך תופסת בדרך שונה את מקומו, בעולם, בטבע

 הכותב תומך בתפיסה השנייה. ג. 

 :יסוס הקביעהבפשרויות לא  

 החינוך הסביבתי "תיים בעמדה של בעלי התפיסה השנייה: מאמר מסה

חלק מן העולם ואינו  מלמד שהאדם הוא אכן יצור מיוחד במינו, אך הוא גם

 לחוקיו".ל ניצב מע

 ת הצורך אגיש דהלכוון ממאמר ; ההחינוך הסביבתי ישכותב הוא אה

 גון בשורות)כ חינוך הסביבתילתפיסה השנייה מיוחסת ; הבחינוך הסביבתי

 ומכאן שהכותב תומך בתפיסה השנייה. –( 45, 42

 זקים נתפיסה הראשונה, ומונה את ההאת  –בפסקה ח  –כותב מבקר ה

 החמורים שהיא מביאה.



 23 : לחנך את דור המבול1דגם 

 להוראה: תוהער  

אפשר לציין את המילים והצירופים של השדה הסמנטי בתוך הרצף כפי שהובא  סעיף א:ל 

משפט(, ובלבד שהם מסומנים במדויק  לעיל, או בתוך הקשרים קצרים יותר )כגון חלקי

 )בדומה לסימון כאן(, ואפשר גם להביא את המילים במבודד.

הסמנטיים הם שדות מנוגדים )בהקשר(, וכך אפשר למצוא בתיאור של כל  תני השדוש  

אחת מן התפיסות מילים וצירופי מילים המובאים על דרך השלילה, וללא מילת השלילה 

 . לדוגמה: הם שייכים לשדה המנוגד

 (;39שורה ) ."בו ינו תלויאאדם מתעלה מעל מגבלות העולם וכבר "ה  

 (48שורה ." )לי התחשבות בטבעבכמערכת עצמאית  תעשייה של האדם מתנהל"ה  

 (50שורה " )על חייו. ין השלכותא... של האדם בעולם לזולזכל אלה מתנהלים כאילו ל..."  

 (55שורה " )ו ניצב מעל לחוקיוינאאך הוא גם חלק מן העולם ו..."  

זו לזו;  ת( התפיסות מנוגדו1הקביעה שנוסחה בשאלה מורכבת משני חלקים: ) סעיף ב:ל 

 ( הניגוד הוא חלקי. בתשובה יש אפוא להסביר את שני החלקים.2)

בציטוט מובאות מתוך המאמר שבהן מוצגת התפיסה השנייה, אלא יש  ידין א סעיף ג:ל 

תומך בה. מכיוון שהכותב אינו מייחס לעצמו את התפיסה השנייה  להוכיח שאכן הכותב

 דרך ההוכחה מורכבת יותר. –ש"(  רבמילים מפורשות )כגון "לדעתי", "אני סבו

 

התפקיד הרטורי של אזכור הפסוק הוא הישענות על אילן גבוה. הכותב מחזק את  .3

 –תי, הקדום טיעונו על ידי אזכור הצו האלוהי הראשוני, הבראשיתי, התשתי

עם העמדה של  –לפי הבנתו  –המכונן את היחס בין האדם לטבע, ועולה בקנה אחד 

 .יהחינוך הסביבת

 אפשר גם לראות באזכור הפסוק מסר של אזהרה למי שמפר את הצו האלוהי.  

בחנים רבים נגררו להסבר של תוכן הפסוק או להסבר של הקשר התוכני נ הערה להוראה:  

 המאמר, והתעלמו מן השאלה על התפקיד הרטורי של אזכור הפסוק. בין הפסוק ובין

 

 חינוך הסביבתי.בלהמליץ על דרך חדשה : המטרה המרכזית .4

 אפשרויות לביסוס הבחירה )מתוך פסקות הפתיחה(: 

 " האם מערכת החינוך מסוגלת להתמודד עם המשבר הסביבתי ולחנך דור ללכת

 בדרך אחרת?" )פסקה א(

 שמדברים על חינוך סביבתי, ובמה הוא שונה כל כך מהקיים?" "למה חותרים כ

 )פסקה ב(
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 "תי הוא פשוט עוד תחום ידע שיש בטעות היא למשל לחשוב שהחינוך הסבי

להוסיפו לתכנית הלימודים... השאלה היא אפוא מה חסר בחינוך היום..." 

 )פסקה ב(

להרחיב את  השאלה על מטרת המאמר היא שאלה חשובה, וכדאי הערה להוראה:  

 העיסוק בה על ידי שלילת שלוש האפשרויות האחרות שניתנו בשאלה.

 

 לק ב: הבעהח

 הרה למעשהצפער בין הה. 5

 
 תיבה טובהכ 

 הדרישות הישירות של המטלה; –ות עבה א
 הציפיות מכתיבה ברמה הגבוהה –ות רגילה א

 יקוייםל
ש להפחית נקודות על כתיבה הלוקה י

 בליקויים המנויים כאן

 קודותנ

 וכןת
 
 
 
 
 
 
 

כתיבה בהתאמה למשימה בכללותה  –
 :ולחלקיה

 הצגת הנושא() •

צב של פער מוגמה )או יותר( מתאימה לד •
תיאור המצב  –בין הצהרה למעשה 

 והבלטת הפער

 עת הכותב על על המצב המתואר בדוגמהד •
-ומק, מורכבות, רבעדע עולם עשיר ורחב, י –

 ממדיות
 ותנטיות של הדוגמהא –
 ת ומקוריות בהבעת הדעהכנו –

 התעלמות מחלקים של המטלה –
 דוגמה לא מתאימה –
 וונטילתיאור חלקי / לא ממוקד / לא ר –
 עובדות שגויות או לא מדויקות –
 צגת דעת הכותב ללא הנמקה וביסוסה –
 בעיקר בהצגת הדעה() שלים לוגייםכ –
 ממדיות-טחיות, פשטנות, חדשלות, ד –
שאינן במקומן, הערות סובייקטיביות  –

שאינן הולמות לנסיבות הכתיבה, 
 מופרזות
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 בנהמ
 
 
 
 
 
 
 

 כידותל
 קישוריות
 
 
 
 יחהפת

 
 
 
 יוםס

 כיבי המבנה:ר –
 תיחהפ •
 דוגמה או דוגמאות ותיאורן •
 הבעת דעה •
 מבנה הגיוני ושקוף לקורא –
 חלוקה סבירה לפסקות –
וף לג לקי המסגרתחפרופורציות )בין  –

 (אמרמה
כידות ברמת הטקסט השלם וברמת ל –

 מאמרההפסקה; רצף רעיוני הגיוני לאורך 
ילות במן קישור הגיוני בין הפסקות ובתוכ   –

קישור הולמות, אזכורים והמרות, מקדמי 
 ארגון

כותב יכול להציג את הנושא באופן ה –
עקרוני, להביא סיפור )שישמש דוגמה( 

 ואחר כך לפתח אותו או כיוצא באלו.
 מקורית, מושכת, אפקטיבית תיחהפ –
 עת הכותב או סיום אחר, כגון המלצה.ד –

 
 
 
 
 
 
 
 
 חזרות מיותרות –
 מארגנות של "הודעות" מימוש-אי –
 סטיות  –
 
 
ושא או נפתיחה שאינה מתקשרת ל –

 יעדר פתיחההלהמשך המאמר; 
 
 
סיום שאינו נובע מהכתוב, רעיון חדש  –

לגמרי, חזרה סתמית על מה שכבר 
 נאמר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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 לסוגה )מאמר( רמת לשון ומשלב הולמים – בעמ
 אוצר מילים וביטויים עשיר ומדויק –
 מבנים תחביריים מגוונים והולמים –
מצעים רטוריים אימוש במידה בש –

 מתאימים

 חוסר עקיבות במשלב –
ביטויים ללא כיסוי )סופרלטיבים,  –

 הגזמות(

 
 
 
 
4 

 צורות דקדוקיות ובתחבירשימוש תקין ב – קינותת
 
 
 
 
 
 
 
 כתיב תקין –
 פיסוק תקין –
 כתב יד קריא –
 צורה חיצונית: עימוד וסדר  –

צורות לא תקינות )"אצלהם", "אני  –
 ילך"(

 מילות יחס לא מתאימות )"שיקר על"( –
 התאם במין ובמספר-אי –
 אזכורים ללא מאזכרים ברורים –
ני שיבושים בצירופי סמיכות )יידוע, ש –

 נסמכים לסומך אחד(
 סירוס ניבים –
תחביר: משפטים לא גמורים, משפט  –

-מסורבלים ולא בהירים, מבנים דו
 משמעיים לא מכוונים

 סדר מילים משובש –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 20: ך הכולס

 

 אדם והעולםה. 6
 

 קודותנ יקוייםל תיבה טובהכ 
 וכןת
 
 
 
 
 
 
 

כתיבה בהתאמה למשימה בכללותה  –
 :ולחלקיה

 הצגת הנושא() •
צגת שני היבטים חיוביים לפחות ושני ה •

היבטים שליליים לפחות להתנהגות 
 ביבהסהאדם כלפי הטבע וה

 תי דוגמאות מתחום אחד או יותרש •
צגה מורחבת ומפותחת של הצד החיובי או ה –

 השלילי של כל היבט
-ומק, מורכבות, רבעדע עולם עשיר ורחב, י –

 ממדיות
 קוריותמ –

 מחלקים של המטלההתעלמות  –
 כתיבה לא ממוקדת –
 עלאה של עניינים לא רלוונטייםה –
 עובדות שגויות או לא מדויקות –
בעיקר בהצגת ) שלים לוגייםכ –

 ההיבטים(
 דוגמאות לא מתאימות –
 ממדיות-טחיות, פשטנות, חדשלות, ד –
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 בנהמ
 
 
 
 
 
 

 תיחהפ
 
 יוםס

 כיבי המבנה:ר –
 תיחהפ •
ים חיוביים והיבטים צגת היבטה •

 שליליים
 ילוב הדוגמאותש •
 סיום •
 6ר' שאלה  –וד על המבנה ע –

ית, מושכת, רקומניינית או עפתיחה  –
 אפקטיבית

 ועודה המלצה, מסקנ; יום רלוונטיס –

 
 
 
 
 
 
 6ר' שאלה  –וד על המבנה ע –

 6ר' שאלה  – פתיחההוד על ע –
 
 6ר' שאלה  – סיוםהוד על ע –

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 4 6' שאלה ר 6' שאלה ר בעמ

 4 6' שאלה ר 6' שאלה ר קינותת

 נק' 20: ך הכולס
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 לק ג: טקסטים מן המקורותח

עִת ני הפעלים ש א. .7 ר  ת  ו   ז  פ  משמשים לציון זמן עתיד; הם שונים זה מזה בצורת  ָאס 

עִת הנטייה:  ר  ת  ו  צורת עתיד;  – ז  פ   צורת עבר )בתוספת וי"ו ההיפוך(. – ָאס 

ע( ִת Iבשני זוגות הפעלים )  .ב  ר  ת  , ו  ז  פ  ּה( ִת II, )ָאס  ת  ש  ט  ֶטנ ה ּונ  מ   ירק הזוג השנ – ש 

 מביע ציווי.

ֶצָך"ו   ג.  ע ֶאת ַאר  ר  ִנים ִתז  ָך ... ֵשש ש  מ  ר  כ  ֲעֶשה ל  ֶדה ֵכן ת  ש  י ת ה  ל ח  ם ֹתאכ  ר  ִית  ו 

ֵזיֶתָך  המרות: –" ל 

המרה ) / שדותיך / השטח החקלאי שלך; האדמה / השדותאדמתך  – ְרֶצָךַא  

 ;לקסיקלית(

ֶדהח     שָּׂ ת ה   ורת רבים + המרה לקסיקלית(;צהמרה ל) חיות הבר – י 

 כך / ככה; – ןכ    

 עצי הזית שלך / מטע הזיתים שלך / כרם הזיתים שלך / הזיתים שלך – יֶתָךז    

 המרה לצורת רבים(.)

לּו ֶאב  ...ו  " ד.  ֶמָךָאכ   (.מךעעניים )בני הכדי שיאכלו  –" ֹיֵני ע 

 –( מך)עביוני ; אמן עתידזפועל בה ו' החיבור; ואכדי ש  –ישוריות : קרכיביםה   

 ניסוח תקין וסביר.; המרה לקסיקלית

 להוראה תוערה 

 עיף זה עניינו ההיבט הצורני של הפועל המקראי.סלסעיף א:  

פעלים בעתיד )צורת הן הצורה ובין המשמעות. ושרת ביקסעיף זה השאלה בלסעיף ב:  

ת: ציווי. בפסוק הנדון יעתיד או צורת עבר מהופכת( בלשון החוק הם בעלי משמעות מודל

ּהִת רק בחלק השני של המשפט " קוימתמציווי השמעות מ ת  ש  ט  ֶטנ ה ּונ  מ  ואילו בחלק ", ש 

ע"ִת  –הראשון  ר  ת  ... ו  ז  פ  מעות של ציווי אלא בעתיד המציין אין מדובר במש –" ָאס 

 הרגל. או אפשרות, רשות

ֶדהח  ארץ שלך; ה – ְרֶצָךַא: םדוגמאות להמרות שגויות שכתבו נבחני לסעיף ג:  שָּׂ ת ה   – י 

שדותיך /  – יֶתָךז  אכן / גם / גם כך;  – ןכ  צאן ובקר / החיות שעובדות בשבילך / בהמות; 

 עץ הזית.

 בלוויית הערות: כתבו נבחניםשאות להמרות וגמדנה כמה הלסעיף ד:   

 ."והחלשים בקרב העם די שיהיה אוכל לעניי העם וקשיי היום, לציבור הנזקקים"כ( 1) 

בסופה יש מאמץ יפה ". היה אוכליההמרה כוללת פרשנות שיש בה חוסר דיוק: "כדי ש 

 להסביר את הביטוי "אביוני עמך" ובעיקר את הרכיב "עמך".

 ."ניי ארצך מהתבואה שגדלה ללא התערבות בעל האדמהאכלו ע"ו( 2) 

שנוספה בסוף אינה גורעת אלא  אין המרה של הפועל לצורת עתיד; מאידך גיסא הפרשנות 

 על הבנה מדויקת של הרעיון. הביעצמ
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ש שנים תזרע ותאסוף את הגידולים שלך וכל מה שיזרע בשנה השביעית ויגדל "ש( 3) 

 ."תשאיר לעניים בחברה לפרות וירקות לא תאסוף אלא

הנבחן לא הסתפק בהמרת החלק הנדרש וערך המרה של כל ההקשר, וכך סטה מן המבנה  

המשפט שהתבקש להמירו )נושא המשפט והפועל(. במקרה כזה יש מקום לתת ציון  לש

 חלקי.

 ."אנשים שלא היה להם שדות משלהם יוכלו לאסוף את התבואה משדות העשירים( "ה4) 

אבל מן הבחינות האחרות ההמרה סבירה , להם שדות" יההשלא " –בניסוח יש שיבוש  

 בהחלט.

 

 חבירתרק שני: פ

מורכב: ספק רב אם מערכת החינוך מסוגלת להתמודד עם המשבר  שפטמ א. .8

 הסביבתי ולחנך דור ללכת בדרך אחרת.

 ש להשמיט את ה"א השאלה מן המילה "האם" ואת סימן השאלה.יהערה:   

מעין זאת באה בחשבון אם כי בעדיפות נמוכה: 'יש / קיים ספק רב אם  גם המרה  

 מקרה זה הפסוקית היא פסוקית לוואי.במערכת החינוך מסוגלת להתמודד...'. 

 פסוקית נושא.: התפקיד התחבירי של הפסוקית שהתקבלה ב. 

בניסוח המקורי יש מבנה של שאלה ותשובה. השאלה : תרון מבחינה רטוריתהי ג. 

ונת ליצור מתח וסקרנות ומיקוד אצל הקורא. בניסוח החדש אובד המתח מכו

 תב בנוגע לשאלה שהוא מציב.והזה משום שכבר בהתחלה ברורה עמדת הכ

אפשרי ה אלה זו קושרת בין מבנה ובין תפקוד. סוג זה של שאלש סעיף ג:ל להוראהה ערה 

 בעיקר כאשר המשפטים משוקעים בתוך הקשר.

משפט הופך למשפט עם דעה לעומת : "התשובות שכתבו נבחניםלית ופיינה אנה דוגמה 

א התמודד עם לשל שני הניסוחים, ו ההנבחן הסתפק במעין תיאור משוו". משפט שאלה

 עיקר: ציון היתרון הרטורי של מבנה שיש בו שאלה.ה

 

 החלק העיקרי הוא בעל חלק כולל.(. מןזתיאור ) סיווג: משפט מורכב בעל פסוקית .9

 מה:תחי 

 שאנו מתעלמים לגמרי מתלותנו במערכות האקולוגיות, אנו מסכנים אותן וגםכ 

 ת עצמנו.א 

 .מושא –תיאור; מתלותנו  –מרי גדרה: להג 

 כפי שנקבע אין צורך לציין באיזה תיאור מדובר. ערה להוראה:ה 

 



 28 עברית, שאלון ב  

 

 תחימה: .10

 וא חלק ממנו.שיעור המרכזי של החינוך הסביבתי הוא שהאדם שייך לעולם והה 

 הפסוקית: פסוקית נשוא; התחבירי של פקידהת א. 

 סוג התחבירי של הפסוקית: משפט איחוי.ה  

 יסוח חדש:נ .ב 

 חינוך הסביבתי מלמד שהאדם שייך לעולם והוא חלק ממנו. )פסוקית ה

 מושא(

  השיעור המרכזי של החינוך הסביבתי הוא הרעיון שהאדם שייך לעולם והוא

 קית לוואי(חלק ממנו. )פסו

 

  ושאנ      שואנ       .11

 אין להתנהגות זו אח ורע בקרב החיות. (1) 

 שוא )מורחב(נ               ושאנ    

 אין העשייה של האדם יכולה להתנהל כמערכת עצמאית בלי התחשבות בטבע. (2) 

 

 )ר' להלן(. 2התחימה הנכונה: הצעה  א. .12

 הפסוקיות:י פקידת .ב 

 סוקית נושאפ       

 סוקית מושאפ        

 מודים,ימי שחושב שהחינוך הסביבתי הוא פשוט עוד תחום ידע בתכנית הל  

 ועה.ט  

תכנית ; בנשוא –חום ידע ; תנושא –חינוך הסביבתי ה התפקיד התחבירי: ג. 

 לוואי. – הלימודים
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 ערכת הצורותמרק שלישי: פ
ר הבחינה )במסגרת המיקוד( הגזרות עי"ו וע"ע וגזרת ערה: במועד קיץ תשס"ד הוצאו מחומה

 המרובעים.

 

ָאהה, וֶֹרהמ א. .13 הּת, וֹרָּׂ  רש המשותף: יר"י / יר"ה.והש – וֹרָּׂ

יתּת  , ּצּוימ   ב.  צּוי ה )היילה המ – צּויָּׂהְמ , ְמצ  צ"א(. השורש משורש הוצאת דופן: מ 

 מצ"י / מצ"ה.: לשתי המילים האחרות המשותף

יּת   ג.  יםמ  , תְכל  ל  יםיְ , ְתכ  כֹוִלים )היילה המ – כוֹל  כ"ל(. ישורש הוצאת דופן: י 

 כל"י / כל"ה.: האחרות לשתי המילים השורש המשותף

יוֹןה  , וֶֹגהה ד.   השורש המשותף: הג"י / הג"ה. – גּותהָּׂ , גָּׂ

רלְ , וֶֹצֶרתּת, ּצּורי   ה.  צ  ּוָּׂ  .השורש המשותף: יצ"ר – ה 

 

  .א .14

 פועלה שורשה בנייןה

  ופעלה

 ל"י / על"הע

 ...ֳעלּויָּׂ הצעות ה (1)

 ...את המודעות ֲעלּוי  ... תכניותה (2) פעילה

 יתה י"ב.לכ ֲעלּוי  התלמידים  (3) לק

 את שיטות הלימוד ותגיעו להישגים טובים!" ֲעלּוי  "  ב. 

 נוכחים. –ציווי; הגוף  –פיעל; הזמן )דרך(  –יע"ל; הבניין  –השורש   

 

 .א .15

  הוא השיעור האמתי... ֲעֶשהנ  ה( 1) כמיטב יכולתנו ֲעֶשהנ  ...( 2)

 בנייןה פעלנ לק

 זמןה ווהה דיתע

 גוףה חידי דבריםמ

ההית הספר; ב רּוקי   ב.  קָּׂ  של עלי העצים. וֹרָּׂ

הה; יעלפניין ביר"ק,  – רּוקי   (1)   קָּׂ  יר"ק, בניין הפעיל. – וֹרָּׂ

שאינו פוגע , דידותי לסביבהיוק במובן של ליר הפיכה של מקום – רּוקי   (2) 

 ם.יעילות למען איכות הסביבה במקום מסופבסביבה ושאינו מזיק לה; 
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 סעיף ב:ל להוראה תוערה 

שנזדמנה במאמר מדגימה יפה את האפשרות לקשור בין צורה למשמעות.  קירּוי  מילה ה. 1 

 יתוח הצורני שלה.מדובר במילה "חדשה" שאפשר לפענחה בעזרת ההקשר ובעזרת הנ

רּוק יֵ מה המשותף לשני שמות הפעולה ירו הוראה מוטב לנסח את השאלה כך: הסב. ב2 

ה ר  והוֹ   מבחינת המשמעות. –במה הם שונים זה מזה וק 

הפיכת דבר לירוק.  –ומביעים גרימה  ֹרקיָּׂ פנינו שני שמות פעולה הגזורים משם הצבע ל 

הוֹ הבמילה  –ת של המילה 'י רוק' ההבדל בין שני שמות הפעולה הוא המשמעו קָּׂ  רָּׂ

אלת: י רוק שהמשמעות מו וקירי  צבע ירוק, ואילו במילה  –המשמעות היא כפשוטה 

 ידידותי לסביבה, פועל למען איכות הסביבה, נמנע מפגיעה באיכות הסביבה. ירושופ

 

ֵסר א. .16 ר.: צורת העתיד של הפועל ח  ס   ֶיח 

הֹוִסיף  (1) ב.   פעיל;ה –ל 

פּו (2)    הופעל; – יּוס 

פּו (3)   ס  ו   התפעל; – ִית 

פּו (4)   ס   .נפעל – ִיּו 

 הצורות התקינות: ג. 

 באירוע. ְכחּונָּׂ משתתפים רבים  (1)  

 וך שמירה קפדנית על איכות הסביבה.ת ֹנֶהֶלתְמ התעשייה  (2)  

 

ֹכֶלתפ   (1) א. .17 ֹסֶרת, י  ֹשֶרת, נ   ֹסֶלת, נ 

 .ֹכֶלתיְ השם היוצא דופן:   

 המשמעות המשותפת לשאר השמות: עודפי חומר לא רצויים, לא נחוצים.  

ֵּברמ   (2)    ג  ֵּבר, מ  ֵדר, ש  ע  ֵּבש, מ  כ   מ 

רמ  השם היוצא דופן:     .ְשב 

 המשמעות המשותפת לשאר השמות: כלים ומכשירים.  

ֵתִפי ה ב.  ִחי ה, כ  ִחי ה, גּוִפי ה, ִמצ   ִצמ 

ִחי הצִ דופן: שם היוצא ה    .מ 

 לשאר השמות: פריטי לבוש. המשמעות המשותפת  

 

ע, יֹ אֹ  (1) א. .18 ח, ֹצֶרְך, ֶטב   יפִ ר 

עטֶ השם היוצא דופן:     .ב 

 שאר השמות במשקל ֹקֶטל.; צוק במשקל ֶקֶטליהסבר: השם 'טבע'   
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ןמ   (2)    ג  ז  א, מ  ן, מֹוצ  ו   ֲענ ק, ִמג 

ןמ  שם היוצא דופן: ה    .ְזגָּׂ

ן בר: השם 'מזגן'הס   ל  ט  ל.; יצוק במשקל ק  ט   שאר השמות במשקל ִמק 

טּות, ח  כ   (1) ב.  עּות, ש   זּותמּות, ט 

 .ּמּותכ  השם היוצא דופן:   

ה + כ  דרך התצורה בסיס + צורן סופי: בצר וסבר: השם 'כמות' נה   שאר ; ּות-ּמָּׂ

 השמות נוצרו בדרך התצורה שורש ומשקל.

יוֹ גִ  (2)    רֹון, ל  יֹון, ִחס   ֹוןכר  עֲ מ  ן, ֶעל 

כעֲ מ  השם היוצא דופן:     .וֹןרָּׂ

ה + מ  תצורה בסיס + צורן: הוצר בדרך נהסבר: השם 'מערכון'    כָּׂ שאר ; וֹן-ֲערָּׂ

 השמות נוצרו בדרך התצורה שורש ומשקל.

 

ִעינֹון   א. .19 ר  צּוץ, ג  מ  ק, ק  ר  ק  ר  ִקיק, י   ֶחל 

 ה.הקטנ –המשמעות המשותפת  (1)  

ינוֹןג  : וצא דופןם היהש (2)   ין + ג  : נוצר בדרך התצורה בסיס + צורן – ְרע  ְרע 

המשקלים  לושתשנוצרו בדרך התצורה שורש ומשקל )ב תשאר השמו. ןםוֹ 

לּול  – ט  ל, ק  ט  ל  ט  ִליל, ק  ט   ש הכפלה של עיצור או שניים של השורש(.י –ק 

 ערה להוראהה   

. גם מן ההיבט של אוצר המילים והמשמעים ההקטנה אלה זו מזמנת עיסוק בדרכיש 

 :משלל

 ף, ּוִפיג, רִריג, ק  ִגיד   וכממילים מגזרת ע"ו וע"ע, לת היריעה אהרחיב לפשר א

ת שנוצרו בדרך התצורה של יִק ת, ש  יפִ נוצרו בדרך התצורה של שורש ומשקל, או כ  ש

 בסיס וצורן.

 ת נוצרו על דרך ההקטנה.יצִ ית, ּבֵ יִת ש  ִר  דוגמת גייםופשר להראות שמונחים ביולא 

 ל ק כגון ם מיליםאפשר לדון בשאלה א נ, ש  ֲחל ק  יי  ש, ּולל ש  , חֲ ִניּומ   יעותמב, ףּופ 

חושת הלשון תה מם התלמידים עדוק בל עניין. מהקטנה או הגברה של התכונה

 ילונים.מהשוות להגדרות בלו םשלה

  ל, ק  במשקל  יליםשל מוגמאות נוספות דיין בלעאפשר ט  ל  ִליל )ש  ק  ט  ִריט  ר(, ב 

לּולק   שּוִש ל  ) ט  שּוִש ם, ר  יח  לם, נ  יח  טם, ק  ִליּוכ  ֲעלּול, ל ֲהטּוט . ם(ִטיּומ  האם מילים כגון פ 

 ?הקטנה מביעות

ל איח   הצורות התקינות: ב.  לָּׂהמ  ; ְשמ   .ְשּתָּׂ
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 (1דגם )ל לות נוספותשא
 

 חבירת
 

I . (3-1שאלות ) בסדרת שאלות על פסקה 

 ב:ה לפניכם המשפט הראשון והמשפט האחרון של פסק .1

 ?הקייםמהוא שונה כל כך  מהבסביבתי, ו מה חותרים כשמדברים על חינוךלְ  (1) 

חסר בחינוך היום, ומה נדרש כדי ליצור דור נבון, ולא  המאפוא  יאהשאלה ה (2) 

 רק דור יודע.

 נתחו את המשפטים: .א 

 חבירי של כל משפט.יינו את סוגו התצ 

 משפט איחוי תחמו את האיברים וציינו את סוגם התחבירי; במשפט ב

או הפסוקיות וציינו את סוגן התחבירי ואת  תמורכב תחמו את הפסוקי

 תפקידן התחבירי.

 יינו את התפקיד התחבירי של המילים המסומנות בקו.צ 

בחינת המבנה ציינו מה המשותף לשני המשפטים ומה השונה ביניהם מ (1) ב. 

 הרטורי.

 1למבנה של משפט  2, ואת משפט 2למבנה של משפט  1המירו את משפט  (2)  

 המילה 'אפוא'(. )השמיטו את

הסבירו מה היתרון בפתיחת הפסקה במבנה המקורי לעומת פתיחתה  (3)  

 .2במבנה שיצרתם בשאלה 

 ( בהקשרה בפסקה.2הסבירו מה משמעה של המילה 'אפוא' )משפט  (4)  

 

 1לשאלה  מזי תשובותר

 יתוח:נ .א

 ?הקייםמכך  הוא שונה כל מהבו  מה חותרים כשמדברים על חינוך סביבתי, ל   (1) 

 פשוט. –סביבתי( מורכב בעל פסוקית תיאור; איבר ב  –משפט איחוי; איבר א )למה   

 מושא. –מושא; מהקיים  –מה ב

 

ור ד קרם, ומה נדרש כדי ליצור דור נבון, ולא חסר בחינוך היו המאפוא  יאהשאלה ה (2) 

 יודע.
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 –ת משפט איחוי; איבר א )מה ייודע(; הפסוק –מה ) שואנמשפט מורכב בעל פסוקית   

 –יודע( מורכב בעל פסוקית תיאור מצומצמת )כדי  –היום( פשוט; איבר ב )ומה 

 .אושנ –ה מ; דאוג –היא  יודע(; הפסוקית משפט כולל )מושא(.

מציגים שאלות. השונה: במשפט הראשון השאלות באות  ני המשפטים: שהמשותף (1) .ב

 .משפט השני השאלות באות במבנה עקיףבבמבנה של "דיבור ישיר", ואילו 

מה חותרים כשמדברים על חינוך סביבתי, ובמה הוא ל  השאלה היא : 1שפט ממרת ה (2) 

 .שונה כל כך מהקיים

יצור דור נבון, ולא רק דור ליום, ומה נדרש כדי ה חסר בחינוך המ: 2המרת משפט    

 ?יודע

אלה מפורשת ועל ידי כך הפעלה שהצבת  –היתרון בפתיחת הפסקה במבנה המקורי  (3) 

 של הקורא.

מסכם את הפסקה והוא נובע מכל  2ציינת מסקנה. משפט מ( 2ילה 'אפוא' )משפט המ (4) 

 .האמור בה, ובעיקר מסופה

 

 ד אור טוען כי אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע.הוגה הדעות דו (1) .2

נע את המשבר מהדור שלנו הוא מן הידענים שהאנושות הכירה, וזה לא  (2) 

 (8-7ורות )ש הסביבתי.

 – 2למשפט  1בחרו באפשרות המתאימה: היחס הלוגי בין משפט  (1) א. 

תה / בעיה ופתרון / סיבה ותוצאה / רעיון והסתייגות ממנו / טענה והוכח   

 הכללה ופירוט.

כתבו קישור מפורש בין שני המשפטים שיביע את היחס הלוגי שקבעתם  (2)  

 .1בסעיף 

באה וי"ו החיבור בין שני חלקי המשפט. המירו אותה במילת קישור  2במשפט  .ב 

 שתביע במפורש את היחס הלוגי שבין שני חלקי המשפט.

 .(6להלן שאלה ר' גם ) נמסרים דברים בשם אומרם. 1במשפט  ג. 

 לפניכם שלושה מבנים תחביריים למסירת דברים בשם אומרם:  

 יבור ישיר;דשפט מורכב בעל פסוקית מושא במ 

 שפט מורכב בעל פסוקית מושא בדיבור עקיף;מ 

 .)משפט בעל הסגר )בהסגר מצוין הדובר 

 ציינו איזה מן המבנים משמש במשפט הנתון. (1)  

 בשני המבנים האחרים. –יים נסחו את המשפט מחדש פעמ (2)  
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 2לשאלה  מזי תשובותר

 .תהחענה והוכט – 2למשפט  1היחס הלוגי בין משפט  (1) .א

 עובדה היא; ההוכחה היא; ואכן. : ישור מפורשקוגמאות לד (2) 

 : אבל.2בין שני חלקי משפט שבמפורש את היחס הלוגי  מביעההמילת קישור  ב.

 .שפט מורכב בעל פסוקית מושא בדיבור עקיףמ: 1שמש במשפט ה המהמבנ (1) 6ג.

 סוח מחדש:ינ (2) 

ד אור טוען: אין אנו זקוקים לסתם עוד ופסוקית מושא בדיבור ישיר: הוגה הדעות ד  

 ידע.

 משפט בעל הסגר: לטענת הוגה הדעות דוד אור, אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע.  

 

 (9-8ורות )ש לו רבות.פשר אפילו לטעון שזה מה שגרם למשבר או תרם א .3

 נתחו את המשפט: א. 

 יינו את סוגו התחבירי;צ 

 איברים במשפט איחוי( וציינו בחמו את חלקיו )פסוקיות במשפט מורכת ,

 את תפקידיהם ואת סוגם התחבירי;

 בעו את הנושא והנשוא של כל חלק.ק 

 נסחו את המשפט מחדש תוך המרת האזכור "זה" באזכור מפורש. ב. 

 

 3לשאלה  ותמזי תשובר

רבות(; פסוקית המושא היא משפט מורכב בעל  –משפט מורכב בעל פסוקית מושא )שזה  .א

 רבות(, שהיא משפט כולל )נשוא(. –א )מה ופסוקית נש

 סוקית מושאפ     

 שואנ סוקיתפ    נו'      ושאנ שואנ 
 נש'             נו'(+נש')              
 מה שגרם למשבר או תרם לו רבות.פשר אפילו לטעון שזה א 

 גרם למשבר... ידע הרבהאפשר אפילו לטעון ש .ב

 רמה למשבר ...גל הדור שלנו ש ידענותהאו: אפשר אפילו לטעון ש 

 

                                                 
שנ"ד(, הסעיף תורף )ח יגרת מידע ל"טאהצעות מעשיות לשילוב",  –' "השחבור וההבנה וההבעה ר 6

אלוני ידיעת הלשון, קיץ תחביר ושחבור בש" ;11-9כל הדרכים", עמ'  –"מסירת דברים בשם אומרם 

. )שני המאמרים גם באתר 153-151עמ'  סתיו תשנ"ט(,) יגרת מידע מ"ואתשנ"ח, הערות ולקחים", 

 האינטרנט "תכנית הלימודים בעברית" בפרק "תחביר", הרחבות(.
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II .(6-4שאלות ) שאלות שונות 

תי.כ .4  (15)ש'  ל ילד רואה את הסתירה ויודע שהנעשה ולא הנאמר הוא השיעור האמ 

 יתוח מלא.נתחו את המשפט נ א. 

נסחו את המשפט מחדש תוך המרה של המילים "הנעשה", "הנאמר"  ב. 

 ן )על סמך ההקשר(.כשיביעו את אותו התו סוקיותפב

 

 4לשאלה  מזי תשובותר

 ניתוח המשפט: .א

האמתי( מורכב  –הסתירה( פשוט; איבר ב )יודע  –אפשרות א: משפט איחוי; איבר א )כל  

 האמתי(. הפסוקית משפט כולל )נושא(. –בעל פסוקית מושא )שהנעשה 

 אפשרות ב: משפט פשוט בעל חלק כולל  )נשוא( ופסוקית מושא )כנ"ל(. 

 דוגמאות להמרה: .ב

 כל ילד ... יודע שמה שהמורים עושים ולא מה שהם אומרים הוא השיעור האמתי. 

 כל ילד ... יודע שמה שנעשה ולא מה שנאמר הוא השיעור האמתי. 

 יודע שמה שנעשה בבית הספר ולא מה שנאמר בו הוא השיעור האמתי.כל ילד ...  

 

נשוא, ובכל אחד סומנו שני צירופים  משמשת שיבמשפטים שלפניכם המילה  א. .5

 בקו.

ציינו בכל משפט את הצירוף שהוא נושא המשפט ואת התפקיד התחבירי של   

 הצירוף האחר.

 (2ורה )ש ו.באורחות חיינ שינוי רדיקליב ורך דחוףצ שי (1)

 (12ורה )ש ל"חנטריש". דד פנימימ שי כל ילדל (2)

 (29-28ורה )שיירוק ביה"ס". "הפועלת ל נועהת שי עולם וגם בישראלב (3)

 (34ורה )ש... ביעה ערכיתק עשייה הזאתב שי (4)

 .שיהוא  הלששהנשוא  כיל פסוקיתמשפטים הבאים מל אחד משני כ ב. 

להוסיפו לתכנית הלימודים.  שיתחום ידע שחינוך הסביבתי אינו עוד ה (5)

 (6ורה שע"פ )

 (21רה )שולשנות כיוון.  שיאוברלין הגיעו למסקנה שב (6)

 מה התפקיד התחבירי של שתי הפסוקיות? (1)  

 ל אחת מן הפסוקיות.כתחבירי בהציינו את הנושא  (2)  

 המירו את המילה "יש" במילה אחרת שתביע את אותה המשמעות. (3)  

במשפטים שבסעיף ב  שיהסבירו את ההבדל בין המשמעות של המילה  (4)  

 למשמעות שלה במשפטים שבסעיף א.
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 5לשאלה  תשובות מזיר

 וואיל  ושאנ          .א
 באורחות חיינו. שינוי רדיקליב ורך דחוףצ שי (1) 

 ושאנ          ושאמ   
 ל"חנטריש". דד פנימימ שי כל ילדל (2) 

 ושאנ          אורית            
 פועלת ל"יירוק ביה"ס".ה  נועהת שי עולם וגם בישראלב (3) 

  ושאנ        ושאמ             
 .ביעה ערכיתק עשייה הזאתב שי (4) 

 לוואי. – תפקיד התחבירי של שתי הפסוקיותה (1) .ב

כנית למעשה: פסוקית נושא מצומצמת: "להוסיפו לת) להוסיפו"" – 5שפט מ ב נושאה (2) 

 הלימודים(;

 למעשה: פסוקית נושא מצומצמת: "לשנות כיוון"(.) לשנות"" – 6שפט מהנושא ב  

 :המרהות לאוגמד (3) 

 .הוסיפו לתכנית הלימודיםל ריךצחינוך הסביבתי אינו עוד תחום ידע שה :5שפט מ  

 .לשנות כיוון ייביםחאוברלין הגיעו למסקנה שב :6שפט מ  

ואילו , במשפטים שבסעיף א היא מציינת קיומו של דבר: שימשמעות המילה  (4) 

שמעות מודלית: צריך, מכאשר הנושא הוא שם פועל יש לה  –שפטים שבסעיף ב מב

 חובה.

 

 : ג(2ר' לעיל שאלה ) לפניכם משפטים אחדים שיש בהם דברים בשם אומרם .6

 (7 ורה)שוגה הדעות דוד אור טוען כי אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע. ה (1)

 (12 ')שדעת מבקר התרבות ניל פוסטמן, לכל ילד יש מדד פנימי ל"חנטריש". ל (2)

ן, הקביעה הערכית הזאת אינה ניטרלית, ולכן היא צריכה עפי שדוד אור טוכ (3)

 (45-44ורות שעל פי )להיות חשופה לביקורת. 

ציינו בכל משפט מה המעמד התחבירי של החלק המציין את הדובר, ומה  א. 

זאת: ה העמד התחבירי של החלק שבו מובאים דברי הדובר. היעזרו ברשימהמ

 נושא המשפט העיקרי.; רגהס; פסוקית; לק עיקרי במשפט מורכבח

מתוך המבנים הנתונים  –כתבו כל אחד מן המשפטים במבנה תחבירי אחר  ב. 

 בשלושת המשפטים.

 

 6מזי תשובות לשאלה ר

 עיקרי במשפט מורכב;חלק  –חלק המציין את הדובר ה (1) .א

 פסוקית מושא. –חלק המביא את הדברים ה  

 הסגר; –חלק המציין את הדובר ה (2) 

 המשפט העיקרי. –המביא את הדברים  קחלה  
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 הסגר )פסוקית(; –חלק המציין את הדובר ה (3) 

 המשפט העיקרי. –חלק המביא את הדברים ה  

 וגמאות להמרות:ד .ב

 אור, אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע.דעת הוגה הדעות דוד ל (1) 

 נטריש".חפי שטוען מבקר התרבות ניל פוסטמן, לכל ילד יש מדד פנימי ל"כ (2) 

 וד אור טוען כי הקביעה הערכית הזאת אינה ניטרלית...ד (3) 

אפשר להציע מבנים נוספים של מסירת דברים בשם אומרם, כגון "טענתו  :ערה להוראהה 

מבנה של דיבור ישיר. יש מקום לדון בשאלה אם רק עניין סגנוני גרם  של... היא כי..." או

הותית יותר )דיבור ישיר, למשל, מתאים יותר מהשימוש במבנים האחרים או סיבה -לאי

כאשר רוצים לשוות לדברים אותנטיות או כאשר לכותב יש איזו הסתייגות מהם, או 

ותר לאחר אזכור יכי..." מתאים  טענתו של... היא" כאשר באמת מדובר בציטוט. המבנה

 קודם של הדובר(.

 

III . (8-7שאלות ) ל פסקה חעשאלות 

ים, ייצור פסולת ללא וליטת גזים לאפ .7 ל  ְתכ  ויר, זיהום המים, ניצול משאבים מ 

כל אלה מתנהלים כאילו לזלזול של  –מוצא, גידול בטור גאומטרי של הצריכה 

 (51-49ל פי שורות ע) ין השלכות על חייו.א האדם בעולם

ו במשפט חלק כולל ותמורה, וציינו מה תפקידו התחבירי של החלק הז   (1) א. 

 הכולל.

כתבו את המשפט מחדש כך שהחלק הכולל יהיה תמורה של ביטוי מכליל  (2)  

 )השמיטו את הביטוי המכליל הקיים(.

מורה הביאו נימוק לבניית המשפט במבנה הנתון: חלק כולל ואחר כך ת (3)  

 )מסכמת(.

 המילים "כאילו לזלזול של האדם בעולם אין השלכות על חייו" הן פסוקית. ב. 

 קיד התחבירי של הפסוקית?פמה הת (1)   

קבעו את הנושא והנשוא בפסוקית זו, וציינו את התפקידים של שאר  (2)  

 החלקים בה.

 

 7מזי תשובות לשאלה ר

 רה: "כל אלה". תפקיד החלק הכולל: נושא.הצריכה", תמו –חלק כולל: "פליטת  (1) .א

 דוגמאות להמרה: (2) 

ִלים, ייצור וליטת גזים לאוויר, זיהפכגון  עולותפ –   כ  ם המים, ניצול משאבים ִמת 

 ת...ותנהל, מגידול בטור גאומטרי של הצריכה פסולת ללא מוצא,
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ול משאבים גזים לאוויר, זיהום המים, ניצ תליטפ – העולות הפוגעות בסביבפ –  

ִלים, ייצור פסולת ללא מוצא, כ   ת...ותנהלמ – גידול בטור גאומטרי של הצריכה ִמת 

קוב אחר לעקל על הקורא מביטוי הכולל לאחר הרשימה הן שהרשימה ארוכה, ומכיו (3) 

 .משפטהתנהלות ה

 תיאור. –התפקיד התחבירי של הפסוקית  (1) .ב

 חלקי הפסוקית: (2) 

 נושא          מושא    
 לוואי  לוואי    לוואי  נש        
 אילו לזלזול של האדם בעולם אין השלכות על חייוכ  

 

 כם משפט מפסקה ח:ילפנ .8

 ל אף היציבות המדהימה של המערכות האקולוגיות תומכות החיים,ע 

כשאנו מתעלמים לגמרי מתלותנו בהן, אנו מסכנים אותן ובעקבות זאת גם את  

 (54-52ורות ש) עצמנו.

 ציינו את התפקיד התחבירי של החלק הראשון )המסומן בקו(. (1) א. 

המירו אותו לחלק פשוט, ואם הוא חלק פשוט  תאם החלק הוא פסוקי (2)  

 המירו אותו לפסוקית.

 מה התפקיד התחבירי של החלק השני )המסומן בקו(? (1) ב. 

 שנו כל מה שדורש שינוי.המירו אותו לפסוקית תיאור תנאי )אם...(, ו (2)  

 מדוע לדעתכם הכותב לא בחר לנסח את החלק הזה כפסוקית תנאי? (3)  

 ט יש חלק כולל. זהו אותו וציינו את תפקידו התחבירי.פבמש (1) .ג 

הפריט הראשון או  –כנמענים של המאמר, מה לדעתכם חשוב יותר  (2)  

 הפריט השני בחלק הכולל?

 

 8רמזי תשובות לשאלה 

 .תיאור – תפקיד התחבירי של החלק הראשוןה (1) .א

החיים יציבות מאוד /  תמרה לפסוקית: אף על פי שהמערכות האקולוגיות תומכוה (2) 

 יציבות להדהים...

 פסוקית תיאור. –החלק השני  התפקיד התחבירי של (1) .ב

 אם נתעלם לגמרי מתלותנו בהן...: סוקית תיאור תנאיפמרה לה (2) 

ת התנאי יוצאת מתוך הנחה שעדיין לא נעשה המעשה, ואילו לדעת הכותב סוקיפ (3) 

 רחשת כבר עתה.תהמעשה כבר נעֶשה, כלומר ההתעלמות מ

 התפקיד התחבירי מושא. –" את עצמנו ובעקבות זאת גם ותןאנו מסכנים "א (1) .ג

 ראה שהכותב סבור שמבחינת הקוראים החלק השני "את עצמנו" הוא העיקר.נ (2) 
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 קינות תחביריתת .9

 לפניכם משפט על פי המאמר )פסקה ד( ובו שני שיבושים תחביריים: 

ימור ושחזור המערכות שעל ידי  יזיק למגוון הביולוגי ולא תחיפהבניין החדש  

 האקולוגיות הטבעיות במקום.

 ציינו מה הם שני השיבושים והסבירו אותם. .א 

 נסחו מחדש משפט תקין. ב. 

 

 9לה לשא תומזי תשובר

 שיבושים:ה

 .פתחילא מתאימה לפועל  למילת היחס  -( "יפתח ולא יזיק למגוון הביולוגי" 1)

 שני נסמכים לסומך אחד. -ושחזור המערכות האקולוגיות"  ר( "שימו2)

יסוח תקין: הבניין החדש יפתח את המגוון הביולוגי ולא יזיק לו על ידי שימור ושחזור של נ

 ות במקום.המערכות האקולוגיות הטבעי

 

 קינות תחביריתת .10

 המשפט ארוך 7.בנושא איכות הסביבה לפניכם משפט מתוך חיבור שכתב תלמיד 

ומסורבל. כתבו אותו מחדש וחלקו אותו למשפטים קצרים יותר. הקפידו על 

 פיסוק מתאים:

"בברזיל ממשיכים עדיין לכרות את יערות הגשם וידוע שהצמחים ביערות האלה  

חמצן של העולם והן הריאות של כדור הארץ כי בפוטוסינתזה הן מייצרים את ה

ן ואז אם כורתים אותם אין מי צחמצני והופכים אותו לחמ-משתמשים בפחמן הדו

חמצני באוויר והוא -שיעשו את עבודת חילוף הגזים וכך אם יש יותר מדי פחמן דו

את נמצא ועולה לשכבות הגבוהות באטמוספירה הוא מונע מקרני השמש לצ

מכדור הארץ והן חוזרות לקרקע ואז יש את אפקט החממה, הקרקע מתחממת 

וגם האוקיינוסים וזה משפיע על מזג האוויר יש יותר סופות טורנדו והוריקן 

בארה"ב ובחלק השני של כדור הארץ יש בצורות וגם בגלל אפקט החממה 

 ינוסים."קרחונים נמסים ועלולה להיות הצפה של שליש מכדור הארץ במי האוקי

 

                                                 
יבור שכתב נבחן בשאלון "חיבור עברי", מועד קיץ תשנ"ח, בנושא "לקראת עולם המאה ח קוח מתוךל 7
 .143עמ' , סתיו תשנ"ט() יגרת מידע מ"וא, התחזית שלי". החיבור פורסם ב21-ה
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 ערכת הצורותמ
 
 בשאלון( 13חלופה לשאלה ) .11

 ות( הן באותה הגזרה:דאילו שורות )שתיים( שלהלן שתי המילים )המנוקב

 (7ורה )ש ֹוֵגה ֵדעֹותה 

  ר ִטיף מּוס  ה   (13ורה )של 

   נֹות ִכּוּוןל  (18ורה )ש ש 

  ִףצ  (31ורה )ש ֵדי הד 

  ִיו  בּצ  נ  (55ורה )שמעל לֻחק 

 ִיים ֹוֶר מ  ה לח 

 ה פֹוצ  ה נ  שּוב   ת 
 
 פועלה

מהם והסבירו את  דשני הפעלים המודגשים שלהלן נוצרו משורש תנייני. בחרו אח .12

 דרך ההיווצרות של השורש.

 (9ורה )ש לו רבות םר  ת   ה מה שגרם למשבר אוז 

  ִחיל מ  כשמורה  (12ורה )שהטיף מוסר... לת 

 

חד בעלי שורשים מרובעים )מפסקה ד(. לפניכם שלושה פעלים ושם פעולה א .13

 הסבירו את דרך היווצרותו של כל אחד מן השורשים:

 ֵזרי  ניין שב ח   ;(22שורה ) ת כל המים האפוריםא מ 

  זּורִש  ;(23שורה ) של המערכות האקולוגיות ח 

 ֵטןמ  חומר שידוע כ ר   ;(24שורה ) ס 

  ן י  הבניין נ   .(24שורה ) ך שתהיה אפשרות לשימוש חוזר בחומריםכֻתכ 

 

ימילה מרכזית במאמר היא המילה  .14  .הבָּׂ ְסב 

 .לפניכם חמישה פעלים מן השורש של מילה זו א. 

 בנ  דיון ה  על שאלת המשבר הסביבתי. ס 

 ההשומת לבם של הקוראים ת ב   לשאלת החינוך הסביבתי. ּוס 

  נזק לשמורה. ֵסבהֵ על עקביו לאחר ש בס  הטרקטורון 

  בּוִת אל תֹוב   הזה.באזור  ס 
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קבעו את הבניין של כל פועל, והסבירו איך הוא קשור מבחינת המשמעות   

 .ורששל

 בתוך משפטים: םלפניכם שני פעלי ב. 

 את הפקק של הבקבוק. ֹוֵבבסוא ה 

 סביב צירו. סֹוֵבב כדור הארץ 

 ת בחירתכם:א נמקוובחרו את התשובה הנכונה   

  –שני הפעלים שונים זה מזה   

 / בזמן / בגוף. שורש / בבנייןב  

 

 לפניכם שתי צורות פועל השוות בניקודן: .15

   (;11ורה )ש בֹוןנ 

   כביכול"(.: "17ורה שעל פי ) כֹולי 

 את בחירתכם: נמקוובחרו בתשובה הנכונה  

 –צורות הפועל הללו שונות זו מזו   

 גזרה ובבניין / בבניין ובזמן / בזמן ובגוף / בגוף ובגזרה.ב

 

 שםה

עולא רק  נ הּובת  רושה ד .16 ִש וזו , ֶיד  ִליחינוכית שונה ב המ  ימ  כ   (9שורה ) .תת 

 ת בחירתכם:א נמקוובחרו באפשרות הנכונה  

 מאותה הגזרה; הם( ודגשיםמה)השמות  רבעתא 

 רבעת השמות הם מארבע גזרות שונות;א 

 ;ארבעת השמות משלוש גזרות שונות 

 .ארבעת השמות משתי גזרות שונות 

 

 (1ורה )שחשובים בעולם כי...  דעניםמר טוענים ה עשוז  – .17

 (8-7ורה )ש .שהאנושות הכירה ידעניםהדור שלנו הוא מן ה – 

דומה לעבודת הספרן, אלא שהם עוסקים לא רק  מידעניםהבודתם של ע – 

 בספרים אלא גם במאגרי מידע ממוחשבים ובחיפוש מידע באינטרנט.

ןי  , ןְדעָּׂ מ  שמות הסבירו את דרך התצורה של ה  ןמ  , ְדעָּׂ קשר ועל המדו על עו, יְדעָּׂ

 היעזרו במילונים(.) בין שלוש המילים הבדל במשמעותה
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 17לשאלה  תשובות ימזר

ן מ   ע  ן; –ד  ע + ם  ד   מ 

ן  ע  ד  ן(; –י  ע + ם  ן )אפשר גם: ֶיד  ל  ט   יד"ע + משקל ק 

ן  ע  ן. –ֵמיד  ע + ם   ֵמיד 

מציינות תכונה או עיסוק. הן שונות זו מזו  ושלושתן, ד"עילוש המילים קשורות לשורש ש

ע( ע )או השם ֶיד  ד  ע והפועל י  ע, ֵמיד  ד  עוסק במדע,  דעןמשונים זה מזה. ה במשמעות כפי שמ 

עוסק באיסוף מידע )אינפורמציה(,  ידעןמכלומר במחקר מקצועי של תחום ידע אקדמי, ה

 יודע דברים רבים בתחום מסוים או בתחומים הרבה. דעןיוה

 

יָּׂ פי הל .18 הי  של החינוך הסביבתי, זו  הְרא  פְ ו ֲהרָּׂ להתחשב רק בייחודו של  שּותט 

ְגבְ מהאדם, ולהתעלם  יוֹ למ   (47-45ורה )שכחלק מהעולם הנושם, החי והמת.  ותָּׂ

 איזה מן השמות המודגשים יוצא דופן מבחינת דרך התצורה? א. 

 הסבירו את דרך התצורה של השם הזה. ב. 

 

 .(53ורה )ש לותת, (13ורה )ש טויותש, (5 ורה)ש עותט .19

 מה המשותף לשלושת השמות? א. 

 בחינת התצורה? הסבירו את תשובתכם.מאיזה מהם יוצא דופן  ב. 

 

 19לשאלה  מזי תשובותר

 ּות.-שלושת השמות מגזרת ל"י ושלושתם מסתיימים ב .א

א בהברתם הראשונה: שני השמות האחרים מנוקדים בשוו. עּותטָּׂ השם היוצא דופן  .ב

 .לּותְּת , טּותְש 

 

 בעו מה הצורה התקינה בכל סעיף.ק .20

דמ   א.  ִדיםמ  רת הרבים היא: וצ – (12ורה )ש דָּׂ ִדיםמ  /  ד   .ד 

יםמ   ב.  ב  לים  ְשא  ּבמ  צורת היחיד היא:  – (49ורה )שמתכ  א  ָאבמ  /  ש   .ש 

 (52רה ו)שמדהימה... ה ִציבּותי  / ה ִּציבּותי  על הו .ג 

 

 20לשאלה  ערות להוראהה

דמ  המילה  .א צוע, ואולם הוא קהמשקל מוכר בעיקר כמציין בעלי מל. ט  קולה במשקל ק  ש דָּׂ

 ק.פ  , ס  תס  שמש גם למכשירים, כגון ו  מ

ל ב: ְשָאבמ  ילים דומות למ ב. ב, ִמש  ר  ק  יש להדגיש שהבי"ת לא יכולה להיות דגושה בסוף . ע 

 המילה.

יבי  ר שם התוא .ג ִדיר. ּצ  ִּביר, א  ִטיל המציין בעיקר תוארי חוזק, כגון כ   שקול במשקל ק 
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 .פי ההוראות בפרקים שאחריולוהשב על השאלות  אמרהמרא את ק
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 9ניצרשמואל ש

 

. הם מזכירים יהודים יש סגנון דיבור משלהם, ייחודי מאוד ומושרש בעברםל

את גילו של אדם ומוסיפים "עד מאה ועשרים". הם מדברים על אסון או על 

מחלה וממהרים לציין "לא עלינו". כאשר הם משיבים על שאלה לשלומם )אם 

עין הרע". הם  הכול כשורה, הבריאות טובה והפרנסה מצויה(, יאמרו "בלי

ו לברכה", ואם עליהם מזכירים את הנפטר ואומרים "עליו השלום" או "זיכרונ

להזכיר בנשימה אחת מתים ואנשים חיים, יאמרו על החי "ייבדל לחיים 

 ארוכים". אם הבטחה היא היוצאת מפיהם, יוסיפו "בלי נדר".

ון שא מעט מן הניבים האלה שאול מספרי התפילה, משפת החכמים או מלל

החג שחל  המקרא. יהודי "מבלבל את היוצרות", כאשר אינו מבחין בין פיוטי

אבל גם כאשר הוא נכשל בשיבוש בכל  –בשבת והפיוטים הנהוגים ביום חול 

תחום אחר; הוא מתבונן בדבר שאינו נהיר לו "כתרנגול בבני אדם"; כאשר הוא 

הוא נשבע ; מתייסר בייסורים קשים, הוא עובר "שבעה מדורי גיהינום"

מכל ספק, הוא  ב"נקיטת חפץ"; הוא מתחייב ב"תקיעת כף"; אם יושרו נעלה

"נקי כפיים"; הוא ניגש למשימה קשה "בדחילו ורחימו", והוא מקווה שיצליח 

 בה "בעזרת השם".

* * * 

דורות הם בכל -ינני סבור ששימושי הלשון היהודיים השגורים בפי העם מדוריא

דם ביטוי של אמונות מושרשות. חלק מן הניבים אהמקרים ולגבי כל בני ה

פולקלור ולאו דווקא לתחום האמונה הצרופה. אולי יש האלה שייכים לתחום ה

בכך כדי להסביר למה כל כך הרבה אנשים שאינם מצטיינים בהקפדה על קיום 

מצוות, ואפילו אומר להם שכלם שאין אדם יכול להשפיע על גורל הזולת או 

הביטוי "בלי עין הרע"  –להמיט עליו מזל רע או מחלה באמצעות מבט בלבד 

 בפיהם גם בדור השכלתני הזה, על כל צרה שלא תבוא.נשאר שגור 

צלה של -מיליטנטים השכלתניים, הנלחמים בכל תופעה שניתן לראות בה צלה

הטפה לאמונה, מתעלמים מן העובדה שאנו חיים בדור שבו האמונה נתמעטה, 
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8

, 23עמ' , דברים ככתבם הובא בספרו, 1987באוקטובר  2-ב עריבמיתון ענדפס ב רמאמה 

 בהשמטות קלות.
9

 עריב.מאף שימש עורך העיתון ועיתונאי  "ל היהזמואל שניצר ש 
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דווקא משגשגת: מי שאיננו גורס שהוא זקוק לחסדי  אבל האמונה התֵפלה

את את עיניו אל השמים כדי לבדוק מה אומר ההורוסקופ שמים, נושא בכל ז

אוזנו כרויה לשמוע מה מנבאים ו שלו לגבי יום מסוים או שבוע מסוים,

האסטרולוגים לשנה החדשה )לא היהודית כי אם האזרחית דווקא(; יש מי 

; יש מי שירא חתולים שחורים; יש מי שהצירוף יום םשמאמין בימים ממוזלי

 מטיל עליו אימה ומשתק את יוזמותיו. בחודש 13-שישי ו

ולי אין כאן אמונה שלמה, אבל מקצת אמונה יש כאן. ומקצת אמונה די בה א

כדי שאדם רציונלי מאוד יזדקק לנוסחאות מגיות, שאולי יש בהן ממש ואולי 

וחד, חשוף לסכנות ולאסונות. אמירת "לא פרק קצף הן. האדם הוא יצור מ

מביתו, וברכת "עד מאה ועשרים" מן הסתם לא  עלינו" אולי לא תמנע אסון

תמותה, אך אם בדרך זו ניתן לרכוש קצת -תשפיע על קצובת השנים של שום בר

 שלוות נפש, למה בעצם לא?

יבור דינני חושב שאי פעם אפשר יהיה לחנך את הציבור החילוני להקפיד על א

לם ושום שאין בו שום אסוציאציות דתיות, שום התייחסות לריבונו של עו

רמיזה לאפשרות שאולי יש גורם סמוי ונעלה מבינתנו, שיש לו יד בגורלם של 

 יחיד או של אומה.

* * * 

דם חילוני איננו כותב בראש מכתביו "בעזרת השם" או "בס"ד". זו זכותו א

הסתדר בכוחות עצמו, דין הוא שיאחלו לו להמלאה. אם הוא סבור שהוא יכול 

שטות גמורה לנסות ולהכריחו לכתוב מה שאיננו הצלחה. אני חושב שתהא זו 

 רוצה ומה שאין לו משמעות בעיניו.

ך כלום אין תוקף לדברים אלה, גם כאשר אנו מבקשים לאסור על אדם דתי א

ל לא "לקיים את מנהג אבותיו, וכאשר קובעים ששום מכתב רשמי של צה

הוא נשלח על יתנוססו עליו ראשי התיבות היהודיים "הנוראיים", אלא אם כן 

ידי הרבנות הצבאית? האם איסור כזה מתיישב עם כיבוד אמונתו של הזולת, 

 עם השכל ועם חופש הביטוי?

ל סמך מה אוסרים על אדם מאמין המשרת את ארצו במדים לתת ביטוי ע

פגיעתה של "בעזרת השם" באדם  תלעקרונות שלפיהם הוא חי? האם באמ

ך להגן עליו מפני הטראומה ולאסור שאינו שומר מצוות היא כה קשה, שצרי

 דורות?-מעשה המקובל על יהודים מדורי

ה"ל איננו של פלג זה או אחר של העם. אין הוא יכול לאכוף הישענות על עזרת צ

ם מאמינים יהשם על חיילים חילוניים, ואין הוא רשאי לאסור אותה על חייל

הוא שיווה לצבא ושומרי מצוות. מי שהחליט על האיסור הזה נהג בפזיזות. 

העם דימוי של גוף הבוטח בפלדה, ושעוצם ידו חשוב בעיניו מן האמונה ומרוח 

 האדם.
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 נק'[ 50] הבנה והבעה: וןרק ראשפ

 .8 - 1נה על כל השאלות ע

 

 נק'[ 20] בנההלק א: ח

בקצרה  וב מה טוען הכותב בכל אחד מהחלקיםתבמאמר שלושה חלקים. כ א. .1

 נק'[ 6עד שני משפטים(. ])

 נק'[ 2נסח את הטענה המרכזית של הכותב במילים שלך. ] ב. 

 

 נק'[ 2את דבריך על הכתוב. ]מהו "המאורע המניע" לכתיבת המאמר? בסס  .2

 

 הבנוי סביב המילו( -גאפשר לומר שהשדה הסמנטי השולט בחלק השני )פסקות  .3

 משמעה הדתי ובמשמע "אמונה תפלה".ב מונהא

ל ע מונהאהשייכים לשדה הסמנטי של ו -גרשום את המילים והצירופים מפסקות  

לֹול גם מילים בעלות משמעות  ;שני משמעיה בהקשר( ל'אמונה' ולמילים ) נוגדתמכ 

 נק'[ 4הקשורות אליה. ]

 

 לפניך משפט מתוך הטקסט ובו מודגש ביטוי: א. .4

ורלם של יחיד או של גש לו יד בילי יש גורם סמוי ונעלה מבינתנו, ש"או  

 (39ורה )ש." אומה

בחר את הפירוש המתאים ביותר של ביטוי זה מארבע האפשרויות האלה ]נק'   

 קובע את./  דן ב/  מתעלם מן/  לשפיע עמ אחת[:

 :[תנק' אח] משלך או מילים ההמר את הביטוי המודגש במשפט שלפניך במיל ב. 

אחלו לו יין הוא שדהוא סבור שהוא יכול להסתדר בכוחות עצמו,  םא"  

 (42 הור)ש" הצלחה.

 נק'[: 2שפט שלפניך במילים שלך ]מרעיון המובע בהכתוב את  ג. 

העם דימוי של גוף הבוטח בפלדה, ושעוצם ידו חשוב בעיניו  "הוא שיווה לצבא  

 (58-56ורה )שמן האמונה ומרוח האדם." 

 

 נק'[ 2. ]רטוריות"" אלותשהאמצעים הרטוריים הבולטים במאמר הוא  דאח .5

בחר דוגמה אחת מהן, ונסח את השאלה כמשפט חיווי המביע את הטענה. ]נק'  א. 

 אחת[

 י של ניסוח המשפט כשאלה. ]נק' אחת[הסבר את האפקט הרטור ב. 
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 נק'[ 20] הבעהב: לק ח

 נק'[. 20בהיקף של כעמוד וחצי ] רוכתוב מאמ, באו  אמשני הנושאים  חדאחר . ב6

 ופש הביטוי וגבולותיוחא. 

 ופש הביטוי הוא אחד הערכים המרכזיים של חברה דמוקרטית.ח

כזה מתיישב עם כיבוד אם איסור המאמר הכותב מתייחס לפן אחד של ערך זה: "ב

 (49-48ורה )שי?" ואמונתו של הזולת, עם השכל ועם חופש הביט

הצג את חשיבותו של ערך זה ודון . פש הביטוי וגבולותיוחותוב מאמר טיעון על כ

 בגבולותיו.

 סס את דבריך על דוגמאות מתחומים כגון החינוך, החברה והתרבות.ב

 ותיחידות מול ייחודאב. 

נדרש הפרט להתאים את עצמו לכללי התנהגות אחידים תוך ויתור על מסגרות שונות ב

 ייחודו.

סרונות של דרישה זו. בסס את דבריך על דוגמאות חהצג את הבעיה ודון ביתרונות וב

 ממסגרות כגון בית הספר, הצבא, מקומות עבודה.

 

 

 [נקודות לכל שאלה 5 –נקודות  10] לק ג: טקסטים מן המקורותח

ֲחֹמֶרָךֶשת י  "שֵ  .7 ָך ו  נּוח  שֹור  ן י  ע  מ  ֹּבת ל  ִביִעי ִתש  ש  יֹום ה  ֲעֶשיָך ּוב  ֲעֶשה מ  ִינ ֵפש ֶּבן  ִמים ת  ו 

ֵגר ה  ָך ו  ת   .שמות כג, יב(" )ֲאמ 

המר את לשון הפסוק לעברית בת ימינו. בהמרה הקפד לשנות הן בתחום אוצר  

 תחביר וצורה. –המילים הן בתחום המבנים 

 

חלִ  היב  ֵת ה   תן אֶ יִא ִציוֹ מ" .8 ּה וֹ ר  ִעיר ו  ב  ִניוֹ נֶשל  ֶלהמ   ֶפרן אֵ ת  ֹראּו היב  ֵת ה   יּבֵ ג   לע   ק   שב 

ֹראא ּויִש נ  ה   דאֶ  ֹכלן; ו  ית ִד יּבֵ  בַא שב  דו   ח   .ענית ב, א(תשנת ֹו" )משֹראּב   ֵתןוֹ נו   ֵטלנוֹ  ֶאח 

 פרש את המילה "תיבה" בהקשרה במשנה. א. 

ּהוֹ ְרחלצירוף שבמשנה  חוב העיררסבר את ההבדלים בין הצירוף ה ב.  ירֶש  בָּׂ ע   .לָּׂ

ֹכל" ג.  דאֶ  ו  ד ו   ח  משפט בציין מילה אופיינית ללשון חז"ל  –" וֹ שֹראּב   ֵתןוֹ נו   ֵטלנוֹ ֶאח 

 את מקבילתה בלשון המקרא.וזה 

את הבא דוגמה מן המשנה למילה בעלת צורן אופייני ללשון חז"ל, וציין  ד. 

 מקורו.

 מה הפעולות המתוארות במשנה באות לבטא? .ה 

 חבירתרק שני: פ
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 .13-9 נה על כל השאלותע

 המשפטים סומנו במספרים(:א )כמה משפטים מתוך פסקה  ךלפני .9

 יש סגנון דיבור משלהם, ייחודי מאוד ומושרש בעברם. יהודיםל (1) 

 לא עלינו".הם מדברים על אסון או על מחלה וממהרים לציין " (2) 

 כאשר הם משיבים על שאלה לשלומם..., יאמרו "בלי עין הרע". (3) 

ה אחת מתים וחיים, יאמרו על החי "ייבדל מבנשי הזכירל ליהםעאם  (4) 

 לחיים ארוכים".

 נק'[ 2כמשפט ייחוד. ] 1נסח את המשפט  א. 

 נק'[ 2. ]4או  3כמשפט מורכב לפי המבנה של משפט  2נסח את משפט  ב. 

ציין את התפקיד התחבירי של כל אחד מן החלקים . 4שפט מפניך תחימה של ל .ג 

 נק'[ 5ירי של המילים המסומנות בקו. ]בהתחומים, וציין את התפקיד התח

 

 חי ה ל ע אמרו י חיים, ו תים מ חת א נשימה ב  הזכירל  ליהםע   םא  

 

 .ייבדל לחיים ארוכים""  

 

 המאמר )המשפטים בפסקה סומנו במספרים(:מתוך ב לפניך פסקה  .10

שחל  גכאשר אינו מבחין בין פיוטי הח, מבלבל את היוצרות""הודי י (1) 

אבל גם כאשר הוא נכשל בשיבוש בכל  –בשבת והפיוטים הנהוגים ביום חול 

( 3); כתרנגול בבני אדם""הוא מתבונן בדבר שאינו נהיר לו  (2) תחום אחר;

 (4); שבעה מדורי גיהינום""רים קשים, הוא עובר אשר הוא מתייסר בייסוכ

ם יושרו א (6); "תקיעת כף"בהוא מתחייב  (5); "נקיטת חפץ"בוא נשבע ה

בדחילו "וא ניגש למשימה קשה ה (7); נקי כפיים""נעלה מכל ספק, הוא 

 .בעזרת השם""והוא מקווה שיצליח בה , ורחימו"

 פסקה? ]נק' אחת[מה הנושא התחבירי המשותף לכל המשפטים ב א. 

 בפסקה שמונה ניבים )סומנו בקו( בתפקידים תחביריים שונים. ב. 

 נק'[ 3התפקידים האלה: נשוא שמני, מושא, תיאור. ] ןמצא דוגמה לכל אחד מ  

הכותב היה יכול לנסח את הרעיון שבפסקה במשפט אחד ובו רשימה של  ג. 

 ניבים.

ל בו רשימת הניבים )משפט נסח את הרעיון של הפסקה במשפט אחד שתיכל  

 נק'[ 2בעל חלק כולל(. ]
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 נק'[: 2האלה ] םציין את הנושא ואת הנשוא בכל אחד מן המשפטי א. .11

 (21-20ש' י פל )ע ין אדם יכול להשפיע על גורל הזולת באמצעות מבט בלבד.א (1)  

 (38ורה שי )לפין בדיבור זה שום אסוציאציות דתיות. א (2)  

מילים בהן  מבנה התחביריבניך יש ניגודיות הבאה לידי ביטוי הן במשפט שלפ ב. 

 נק'[ 2]הסבר קביעה זו. . עצמן

 (31ורה )ש .ן כאן אמונה שלמה, אבל מקצת אמונה יש כאןיולי אא  

   

 משמעי:-לפניך משפט דו .12

 ש המבקשים לשמר את מנהגי אבותיהם הקדומים.י 

 נק'[ 1משמעי במשפט. ]-העתק את הצירוף הדו א. 

 2משמעיים שבכל אחד מהם תהיה אחת המשמעויות. ]-נסח שני משפטים חד ב. 

 נק'[

 

כותו זזו  (2)איננו כותב בראש מכתביו "בעזרת השם" או "בס"ד".  יאדם חילונ (1) .13

 (41ורה )ש המלאה.

 נק'[ 3פשוט או מורכב. ] חדאכמשפט  2-ו 1נסח את משפטים  

 

 נקודות[ 25] רכת הצורותערק שלישי: מפ

בשני תחומים: ארבע שאלות  אלות בחירהש( ושמונה 14אחת ) אלת חובהשחלק זה ב

 (.22-19וארבע שאלות בתחום השם )( 18-15בתחום הפועל )

 ועלפמתחום ה –שאלות  רבעאחר בנקודות(. בשאלות הבחירה  5נה על שאלת החובה )ע

 .נקודות( 20"כ סה; נקודות 5 –כל שאלה )ל או משני התחומים שםהאו מתחום 

 

 אלת חובהש

 לפניך שלוש קבוצות של מילים. .14

 מבחינת השורש. ןבכל קבוצה ציין איזו מילה יוצאת דופ א. 

 ציין את השורש המשותף לשלוש המילים האחרות. ב. 

י הה  , מּויִד  (1)   מ   מרכזית. מּותד  , םדֹ סימולציה(, עמידת ) ד 

ּבֹוֵנןִמ , ינ הּבִ  (2)   נֹותל  , ּונ הבת  , ת   .ִהּב 

אנ (3)   ָאהה, ֵראי  , ֹור  אמ, ֹור   .ֹור 

 

 אלות בחירהש
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 פועלה

 קטע ועוד שלושה פעלים מאותו השורש.הלפניך פועל מן  .15

ִמיטל  ( 1)   ;(21ורה )שעליו מזל רע  ה 

מֹוֵטטִה ( המבנה 2)   ;ת 

 לנפול(;) טמ  ( הבית 3) 

טה( 4)   עליו אסון. ּומ 

 לארבעת הפעלים? מה השורש המשותף א. 

 קבע את הבניין של כל פועל. ב. 

 מה המשמעות המשותפת לכל ארבעת הפעלים? ג. 

 

 שלושה פעלים מודגשים בתוך משפטים מן המאמר. ךלפני .16

 קבע את הבניין של כל אחד מן הפעלים. א. 

הטה כל אחד מן הפעלים באותו הבניין לפי ההוראה הכתובה בסוגריים לאחר  ב. 

 .כל משפט

 [רתיד נסת]ע. (9 ורה)שבשבת  לח  ש( חג 1)  

 [בריםדתיד מ]ע. (29ורה )שמפני חתולים שחורים  ֵראי  ( הוא 2)  

הִש ( הוא 3)    [ם הפועל]ש. (56 הור)ש לצבא העם דימוי... ּו 

 

 (4ורה )ש צּוי המ  הפרנסה  .17

רּוי ה וזנוא   (27 ורה)ש כ 

 .(39 הור)ש מּויס  ורם ג 

 שוֹות תבנית. עיללם המודגשות מיליהלוש ש א. 

 איזו מהן יוצאת דופן מבחינת השורש? נמק את תשובתך.  

ובין משמעות המילה  ורשהשמן השלוש והסבר את הקשר בין  בחר מילה אחת .ב 

 בהקשר.

 

 בחר את הצורה הנכונה בכל משפט: .18

 (3ורה )ש. על שאלה לשלומם ִשיִביםמ  /  ִשיִביםמ  ם ה .א 

לנֶ וא אשר הכ .ב  ש  לנִ /  כ  ש   (10שורה )... שיבוש בכל תחום אחרב כ 

הנ  /  ֲעֶלהנ  ושרו י .ג   (13ה רו)שמכל ספק.  ֲעל 

דמ  הוא יצור  דםאה .ד  דמ  /  ֻפח   (33ורה )ש .ֹפח 
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ֹכףל   / ֱאֹכףלֶ ין הוא יכול א .ה  . ענות על עזרת השם על חיילים חילונייםשיה א 

 (54ורה )ש

 

 שםה

אִמ  .19 ר  במוֹ , ק  ע, מֹוש  ט  ר, מ  ֲאס  ֲעֶשה, מ  ג, מ  ה  ֶנה, ִמנ  א, ִמב  ט, מֹוצ  ּב  ד, מ   ר 

 ל השמות לעיל?כמה המשקל המשותף ל א. 

 ציין את הגזרה המשותפת לכל קבוצה. –מיין את השמות לפי גזרות  .ב 

שמות נושאים משמעות משותפת. מה היא המשמעות, ומה הם הכמה מן  ג. 

 ? השמות

ה ע השמותהסבר מדו ד.  ו   ינם שייכים למשקל זה.א (21) ֲחל המ  ו (20) ִמצ 

 

"לח   .20 כ  ט  מ  אי, ר   י ל, טּור 

ת השמות לעיל לפי דרך התצורה: שורש ומשקל, בסיס וצורן, הרכב אנתח  

 בסיסים.

 ציין את השורש ואת משמעות המשקל המתממשת בשם. –ורש ומשקל ש – 

 הצורן, וציין את משמעות הצורן. ציין את הבסיס ואת –סיס וצורן ב – 

 ציין את הבסיסים. –רכב בסיסים ה – 

 

 פעמים במאמר: מופיעה ארבע טּויּבִ המילה  .21

 (;17 ורה)ש של אמונות יטויב – 

 ;(21 הור)ש בלי עין הרע"" ביטויה – 

 ;(49 ורה)ש ביטויהופש ח – 

 .(50 ורה)ש יטויבתת ל – 

 שורש ומשקל. –נתח את המילה  א. 

 שתי משמעויות: ּטּויב  למילה  ב. 

 ניב או צירוף מילים;( 1)  

 פעולת ההבעה. ( 2)  

 .משמעויות מתאימה לכל אחת מהופעות המילה במאמרהציין איזו משתי   

 

איר   .22 ִניר, קד  , (14) ִקינ  , (45) ִתיד  , (55) ש   םר  , ּוח 

 ומשקל, בסיס וצורן.מיין את שמות התואר לעיל לפי דרך התצורה: שורש  א. 

 ציין את השורש. –בשמות התואר שנוצרו בדרך התצורה שורש ומשקל  ב. 
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 (2דגם למזי תשובות )ר
 
 רק ראשון: הבנה והבעהפ

 לק א: הבנהח

 הטענות בשלושת החלקים: א. .1

: בלשונם של יהודים משולבים ניבים הלקוחים מן המקורות 1חלק   

 ומושרשים בעבר היהודי.

גם אנשים שאינם דתיים משתמשים בניבים האלה, ומכל מקום אי  :2חלק   

 ת דתיים.ואפשר לנקות את לשוננו מניבים שיש בהם יסוד

: ההחלטה לאסור על חיילים להשתמש בניבים יהודיים כמו "בעזרת 3חלק   

 השם" במכתביהם היא החלטה פסולה.

 הטענה המרכזית של הכותב: ב. 

ם הלקוחים מן המקורות והמשקפים אמונה באל אפשרות א: הניבים היהודיי  

נם דתיים, יהם חלק בלתי נפרד מלשונם של יהודים, בין שהם דתיים ובין שא

 ולא ייתכן שצה"ל יאסור על חיילים להשתמש בניבים כאלה במכתביהם.

אפשרות ב: אין מקום לאיסור שהטיל צה"ל על חיילים להשתמש בניבים   

 במכתביהם.  יהודיים המבטאים אמונה באל

 

"המאורע המניע" לכתיבת המאמר: ההחלטה לאסור כתיבת "בעזרת השם" או  .2

 יים של צה"ל.מ"בס"ד" במכתבים רש

כאשר קובעים ששום מכתב רשמי ח: "...והדבר עולה במאמר לראשונה בפסקה  

אלא אם כן הוא ', נוראיים'השל צה"ל לא יתנוססו עליו ראשי התיבות היהודיים 

ל סמך מה אוסרים על : "עט ", ונרמז שוב בפסקהתדי הרבנות הצבאינשלח על י

י לעקרונות שלפיהם הוא חי? ואדם מאמין המשרת את ארצו במדים לתת ביט

..." באדם שאינו שומר מצוות היא כה קשה' עזרת השם'בהאם באמת פגיעתה של 

ת על את ההישענו]הוא רשאי לאסור אותה  נזכר צה"ל שוב ונאמר ש"איןי בפסקה 

 "ל חיילים מאמינים ושומרי מצוות.עעזרת השם[ 
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 10.מונהאבנוי סביב המילה ה( -גהשדה הסמנטי השולט בחלק השני )פסקות  .3

 מונה במובן הדתיא 

טפה : הדסקה פ; יום מצוות, קאמונה הצרופה, המונות מושרשות: אגסקה פ

, עולם יבונו של: רוסקה פאמונה שלמה;  ה:סקה פ; סדי שמים, חלאמונה

 ;ורם סמוי ונעלה מבינתנו, גורלם של יחיד או של אומה, גסוציאציות דתיותא

 מונה תפלהא

, הלמונה תפֵ : אדסקה פ; ל כל צרה שלא תבוא, עזל רע, מגורל, פולקלור: הגסקה פ

-יום שישי ו, חתולים שחורים, מים ממוזלים, ינבאים האסטרולוגים, מורוסקופה

 ;וסחאות מגיות, ננהקצת אמומ ה:סקה פ; בחודש 13

; מיליטנטים השכלתניים: הדסקה פ; דור השכלתני, בכלם: שגסקה פ: יגודיםנ

 .ציבור החילוני: הוסקה פ

 

 שפיע על.מ – ש לו יד בי א. .4

 .ראוי ש, יש ל, צריך ש – ין הוא שד ב. 

וא שיווה לצבא העם דימוי של גוף הבוטח בפלדה, ושעוצם ידו חשוב בעיניו ה" ג. 

 " מונה ומרוח האדם.מן הא

 בוטח בפלדה, עוצם ידו.הוב להמיר את המילים: שיווה ל, שמשפט זה חב  

ומך רק על הכוח / הסהמרה: הוא יצר לצבא דימוי של גוף כוחני / גוף לדוגמה   

 .חשוב בעיניו יותר מן האמונה ומן הרוח הנשק/  וחהכעל הנשק, וש

והה ומטפורית ועניינו בתחום משפט הנתון כתוב בלשון גב: הערה להוראהה  

 המופשט. ההמרה אמורה לחשוף את הבנת המשפט. במקרה זה אין הכרח להיצמד

 למבנה הנתון ואפשר לקבל גם המרה שהיא הסבר לאמור במשפט.

 

 רטוריות"" אלותש .5

 ניסוח השאלה כמשפט חיווי המביע את הטענה: א. 

אנו מבקשים לאסור על אדם  אך כלום אין תוקף לדברים אלה, גם כאשר: שאלהה  

דתי לקיים את מנהג אבותיו, וכאשר קובעים ששום מכתב רשמי של צה"ל לא 

וססו עליו ראשי התיבות היהודיים "הנוראיים", אלא אם כן הוא נשלח על ידי נית

 (48-45ורה )ש הרבנות הצבאית?

                                                 
 נ"א יגרת מידעאמן הטקסט אל המילון ובחזרה", יתוח מפורט של השדה הסמנטי במאמר "נאו ר 10

נטרנט "תכנית הלימודים בעברית" בפרק "אוצר המילים י)גם באתר הא 56-51תשס"ד(, עמ' )

 והמשמעים", הרחבות(.



 54 עברית, שאלון ב  

ם כאשר מבקשים לאסור על גלדברים האלה יש תוקף : יסוח כמשפט חיווינ  

דם דתי לקיים את מנהג אבותיו, וכאשר קובעים ששום מכתב רשמי של א

היהודיים "הנוראיים", אלא אם כן הוא  צה"ל לא יתנוססו עליו ראשי התיבות

 .תנשלח על ידי הרבנות הצבאי

האם איסור כזה מתיישב עם כיבוד אמונתו של הזולת, עם השכל ועם חופש : שאלהה  

 (49-48ורה )ש הביטוי?

תיישב עם כיבוד אמונתו של הזולת, מינו איסור כזה : אכמשפט חיווי יסוחנ  

 י.ועם השכל ועם חופש הביט

על סמך מה אוסרים על אדם מאמין המשרת את ארצו במדים לתת ביטוי : הלשאה  

 (51-50ורה )ש לעקרונות שלפיהם הוא חי?

 דם מאמין המשרת אתאאין שום הצדקה לאסור על  : יסוח כמשפט חיווינ  

 .ארצו במדים לתת ביטוי לעקרונות שלפיהם הוא חי

ינו שומר מצוות היא כה אהאם באמת פגיעתה של "בעזרת השם" באדם ש: שאלהה  

-קשה, שצריך להגן עליו מפני הטראומה ולאסור מעשה המקובל על יהודים מדורי

 (53-51ורה )ש דורות?

ו שומר מצוות גיעתה של "בעזרת השם" באדם שאינ: פיסוח כמשפט חיווינ  

ה קשה, שצריך להגן עליו מפני הטראומה ולאסור מעשה המקובל על כינה א

 ות.רדו-יהודים מדורי

האפקט הרטורי: הדגשת הטענה על ידי הבעתה בשאלה שהתשובה עליה  ב. 

 תגובה. נומברורה מאליה; הפעלה של הקורא על ידי הצבת שאלה הדורשת מ

 

 לק ג: טקסטים מן המקורותח

מרה: שישה ימים בשבוע תעבוד, וביום השביעי / ובשבת תנוח / לא הה לדוגמ .7

די שבעלי החיים שבמשק הבית ועבדיך / כתעבוד / תעשה פסק זמן בעבודתך 

 העובדים שלך ינוחו.

 

 ארון הקודש. –"תיבה"  א. .8

הוא צירוף סמיכות, ובו השם הראשון נסמך לשם השני.  חוב העיררהצירוף  ב. 

 הוא סמיכות כפולה: השם הראשון בא עם כינוי שייכות שלעיר חובהרהצירוף 

ני השמות באות מילת הזיקה 'ש' + שהמרמז על השם השני )עיר(; בין  קניין()

מילת היחס 'ל' )שלימים נעשו למילת יחס אחת: 'של'(. מבנה זה אופייני ללשון 

 חז"ל. 

 .וקחל: קראקבילתה בלשון המ; מוטלנ: ילה האופיינית ללשון חז"להמ ג. 
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צורן הרבים על דרך הארמית: . וציאיןממילה בעלת צורן אופייני ללשון חז"ל:  ד. 

 ים(.-ום קין )במ-

 הפעולות מביעות אבל.  ה. 

 

 רק שני: תחבירפ

 ש להם סגנון דיבור משלהם...י –כמשפט ייחוד: היהודים  1משפט  א. .9

 כמשפט מורכב: 2משפט  ב. 

 רים על אסון או על מחלה, הם ממהרים לציין...: כאשר הם מדב3לפי משפט   

 ממהרים לציין... : אם הם מדברים על אסון או על מחלה, הם4לפי משפט   

  ג. 

       פסוקית תיאור )תנאי(                   

 סוקית נושא מצומצמתפ              

 החיאמרו על י וחיים,   תיםמ חת א נשימה ב  הזכירל  ליהםע  םא  

 מושא( פסוקית)         

 .ייבדל לחיים ארוכים""  

 א ניב, אפשר להתעלם מניתוחו כפסוקית.והערה: מכיוון ש"ייבדל לחיים ארוכים" ה  

 נשוא. –התפקיד התחבירי: עליהם   

 

 הנושא התחבירי המשותף של הפסקה: "יהודי". א. .10

; (5) בתקיעת כף, (3)גיהינום שבעה מדורי  :ושאמ; (6)נקי כפיים  :שוא שמנינ ב. 

בעזרת , (7) בדחילו ורחימו, (4)בנקיטת חפץ , (2)כתרנגול בבני אדם : "יאורת

 .(7)השם 

 ניסוח הרעיון במשפט אחד ובו רשימה של ניבים: ג. 

יהודים משתמשים בנסיבות שונות בניבים יהודיים / בניבים השאובים מן   

צרות", "כתרנגול בבני אדם", מבלבל את היו"המקורות היהודיים כגון 

ו לבדחי, ""שבעה מדורי גיהינום", "נקיטת חפץ", "תקיעת כף", "נקי כפיים"

 .ורחימו", "בעזרת השם"

מטלה זו דורשת מן התלמיד שתי הכללות המודגמות בראש : ערה להוראהה  

 ( ניבים...2( בנסיבות שונות; )1המשפט: )
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 ואשנ       ושאנ              א. .11

 ין אדם יכול להשפיע על גורל הזולת באמצעות מבט בלבד.( א1)  

 ושאנ   ש'נ         

 ן בדיבור זה שום אסוציאציות דתיות.אי (2)  

 ."ןולי אין כאן אמונה שלמה, אבל מקצת אמונה יש כאא" ב. 

 ".בל"אהניגודיות במבנה התחבירי: משפט איחוי ביחס של ניגוד:   

 ".קצת אמונה" / "ממונה שלמה"; "אש" / "יין"אלים: הניגודיות במי  

 

 .םש המבקשים לשמר את מנהגי אבותיהם הקדומיי .12

האם שם התואר 'קדומים' ) נהגי אבותיהם הקדומיםממשמעי: -הצירוף הדו א. 

 הוא לוואי של הנסמך 'מנהגי' או של הסומך 'אבותיהם'(.

 משמעיים:-ניסוחים חד ב. 

 מר את המנהגים הקדומים של אבותיהם;יש המבקשים לש( 1)  

 יש המבקשים לשמר את המנהגים של אבותיהם הקדומים.( 2)  

 

מרה: זכותו המלאה של אדם חילוני שלא לכתוב בראש מכתביו "בעזרת השם" ה .13

 או "בס"ד".

ת משפט אשותלים" ". בהמרה 1הוא אזכור של משפט  2במשפט  וזהכינוי : להוראה ערהה 

 .2 בתוך משפט 1

 

 

 רק שלישי: מערכת הצורותפ

מּותִד  (1) .14 י ה, ֹדם, ד  מ  ד   מּוי, ה 

 שורש דמ"ם(;) םדֹ היוצא דופן:   

 (.מ"ה)דאר המילים מן השורש דמ"י ש  

ּבֹוֵנן, ִמ ינ הּבִ  (2)  נֹות, ל  בּונ ה, ת  ת   ִהּב 

נוֹתלְ היוצא דופן:    בָּׂ  [(;נ"ה]בשורש בנ"י ) ה 

 ש בי"ן )או בו"ן(.אר המילים מן השורש  

אנ (3)  ָאה, הֵרא, י  ֹור  א, מֹור   ֹור 

ָאהההיוצא דופן:     [(;ה"ר]י שורש יר"י) וֹרָּׂ

 אר המילים מן השורש יר"א.ש  
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 .ו"טמ –השורש המשותף  א. .15

י ב.  מ   הפעיל; – טְלהָּׂ

טה      התפעל; – ְתמוֹט 

 קל; – טמָּׂ   

 הופעל. – טּומ  ה  

 , קריסה.נפילה –המשמעות המשותפת  ג. 

 

לג שח (1) .16  בניין קל. –בשבת  חָּׂ

 בשבת. חוליתיד נסתר: חג שע  

איָּׂ וא ה (2)   ניין קל.ב –ולים שחורים תמפני ח ר 

 .יראנתיד מדברים: ע  

 ניין פיעל.ב –לצבא העם דימוי  ּוָּׂהש  וא ה (3) 

 .ּווֹתְלש   :ם הפועלש  

 

 .גזרת ל"יוצא דופן: השורש כר"י )כר"ה( מי רּויָּׂהכְ  א. .17

מ, יָּׂהּוְמצ    גזרת ל"א: מצ"א, סמ"א.מ – יּוסָּׂ

 קשר בין השורש למשמעות:ה .ב 

 אפשר למצוא פרנסה; – יָּׂהּוְמצ פרנסהה –  

ולכן , אוזן היא כמו מכרה, חפרו אותה ויש בה מעין "בור"ה – יָּׂהּורכְ וזנו א –  

 ;הצלילים נקלטים בה ביתר עצמה

מורם ג –   מציין עיוורון, כלומר את הגורם אי אפשר השורש סמ"א  – יּוסָּׂ

 לראות.

 

 צורות הנכונות:ה .18

 ...םיב  יְמש  ם ה 

 מכל ספק. ֲעֶלהנ  ושרו י 

ְכשָּׂ אשר הוא כ   ...לנ 

דהוא יצור  דםאה  חָּׂ  .ְמפ 

 ...ֶלֱאֹכףין הוא יכול א 
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ל. א. .19 ט   המשקל המשותף לכל השמות: ִמק 

ג: ִמ למיםש .ב  ה  ר, מ  נ   ;ֲאס 

טמ   :"נפ   ע, מ  ּב   ;ט 

ֶנה: ִמ "יל    ;ֲעֶשה, מ  ב 

ד: מ"יפ   א, מֹור  ב, מֹוצ   ;ֹוש 

א: ִמ "אל   ר  א, מוֹ ק   .צ 

אמהשמות: . קוםמהמשמעות המשותפת:  ג.  עמ  בהקשרים מסוימים(, ) ֹוצ  , ט 

במ ד, מֹוש  ֶנה, ִמ ֹור   .ב 

 משקל זכרי.משקל הנדון הוא הילו אמות בסיומת נקבה, וש – ֲחלָּׂהמ  ו ְצוָּׂהמ   ד. 

  

יָּׂ  .20 ל – לח  ט   מציין בעל מקצוע או עיסוק. – שורש ומשקל: השורש חי"ל; המשקל ק 

איט   י; הצורן מציין בעל מקצוע או עיסוק.אם  +  רבסיס וצורן: טּו  –  ּור 

"לרָּׂ   ְטכָּׂ  י תיבות(: ראש המטה הכללי.שהרכב בסיסים )רא – מ 

 

 טּול.השורש בט"א; המשקל ִק  – ּטּויב   א. .21

 '";לי עין הרע'ב ביטויה" – יב או צירוף מיליםנ (1) ב. 

 ".יטויבתת "; "לביטויהופש "; "חונותמשל א יטויב" – עולת ההבעהפ (2)  

 

ש  שורש ומשקל:  .22 ירש"י(, ) יאר  םדק"ק(, ) קד  נק"י(, ) נָּׂק   רו"ם(.) רָּׂ

ידָּׂ בסיס וצורן:   יּור, ת  נ   .חָּׂ
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 (2לדגם ) וספותנאלות ש
 

 הרטוריים ואוצר המילים והמשמעים אמצעיםה –בנה ה

 בשאלון( 3של שאלה  )הרחבה .1

 .יגודיותנב הכותב משתמש במאמר 

 שלושה זוגות של ניגודים.ד כתבו על פי פסקה  א. 

 הסבירו כיצד הניגודים מבטאים את הרעיון העיקרי של הפסקה. ב. 

 מקום.מצאו עוד זוג של ניגודים במאמר, וציינו מראה  ג. 

 

 111לשאלה ה שובתמזי ר 

אינו גורס ; 'משגשגת –אמונה תפלה; נתמעטה  –אמונה; אמונה  –יליטנטים שכלתניים מ 

 .נושא עיניו אל השמים'' –שהוא זקוק לחסדי שמים' 

 ג(.פולקלור )פסקה  –אמונות מושרשות / אמונה צרופה ז, ח(; דתי )פסקות  –ילוני ח 

 

 לון(שאבב -א4)הרחבה של שאלה  .2

את אותה  עיהצירופים )קולוקציות( המודגשים בניסוח אחר שיב ל אחד מןכהמירו  

 המשמעות.

 (19-18ורה )ש "סביר למה...הש בכך כדי ליולי "א( 1) 

" שאדם רציונלי מאוד יזדקק לנוסחאות מגיות... י בה כדידמקצת אמונה "ו (2) 

 (32-31 ורה)ש

 (33 ורה)ש". צף הןואולי רק ק ש בהן ממשישאולי "...( 3) 

 

 ג(4)הרחבה לשאלה  .3

ידו חשוב בעיניו מן  "הוא שיווה לצבא העם דימוי של גוף הבוטח בפלדה, ושעוצם 

 (58-56 הור)ש האמונה ומרוח האדם."

 אלוזיות( לפסוקים האלה:) מיזותרבמשפט זה יש  

ִיל הזה"ו  –  ' אֹלהיך כי וזכרת את ה. אמרת בלבבך ֹכִחי וֹעֶצם ידי עשה לי את הח 

יל...  (;יח-דברים ח, יז" )הוא הֹנתן לָך ֹכח  לעשות ח 

ֹכח  כי"  –   .אם ברוחי אמר ה' צבאות" )זכריה ד, ו( לא בחיל ולא ּב 

 מה הקשר התוכני בין המשפט במאמר ובין כל אחד מן הפסוקים. רויהסב א. 

 באמצעות הרמיזות לפסוקים האלה? שמה הכותב מבקש להדגי ב. 

                                                 
 .56-54עמ'  לעיל(, 8הערה )במפורט במאמר "מן הטקסט אל המילון ובחזרה" ו אר 11
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 3לשאלה  י תשובהמזר 

 קשר התוכני: הפסוק הראשון )דברים( יוצא נגד ייחוס הניצחון לכוח )הפיזי( שלהא.  

 –האדם; הפסוק השני )זכריה( שולל את כוחו של האדם ומעדיף את רוח האל )ניגוד כפול 

ין הכוח הפיזי )בוטח בפלדה, בגוד נימאמר בזיקה לכך יש בבין כוח לרוח, בין האדם לאל(. 

ויש ביקורת על מי שמעדיף את הכוח !( וח האדםראמונה והם ידו( ובין הצד הרוחני )עוצ

 הפיזי.

כותב מדגיש את הניגוד בין הכוח הפיזי ובין הרוח הבעזרתם והפסוקים  ב. בעקבות 

 לו לחיזוק טיעונו. תושמשממיזות רוהאמונה, וכן את ההעדפה של הרוח על הכוח, וכך ה

לקוחים מן הדת הוצר הקבלה בין האיסור להשתמש בביטויים כותב יהמשפט זה בהערה:  

יסת עולם המקדשת את הכוח הפיזי תפבין ווהאמונה הדתית בכתיבת מכתבים בצה"ל 

ושוללת את היסודות הרוחניים והדתיים. הקבלה זו אינה הכרחית. קשה להניח שהאיסור 

רוחני בחוסן להשתמש בביטויים דתיים נבע מתפיסה כוחנית השוללת את ההיבט ה

הלאומי. סביר יותר להניח שהצבא ביקש ליצור אחידות בתכתובת הצבאית ורצה למנוע 

 מחלוקות ּוויכוחים בין חיילים בעלי אמונות שונות.

 

-רבמן הסתם לא תשפיע על קצובת השנים של שום ' ד מאה ועשרים'עברכת ו" .4

 (35-34ורה )ש." תמותה

 נרדפת. המירו את הצירוף המודגש במילה א. 

שר המשפט למה הכותב בחר דווקא בצירוף זה )ולא במילה קהסבירו על פי הֶ  ב. 

 שכתבתם(.

 

דורי מסופרלטיבים( הבנויים במבנה אחד: ) עצמההאמר באים שני ביטויי מב .5

 .(23ורה )ש ל צלה של...צ; (53, 16ורה )ש דורות

 העצמה.נתחו את המבנה של שני הצירופים, והסבירו איך נוצרת ה א. 

 קבעו איזה מארבעת הצירופים הבאים בנוי במבנה זהה: ב. 

ה   ש  , טיפש מטופש ,לאט לאט ,קצהו ְקצ   .םב  יש  ְּת  בהָּׂ

 

הסבירו בכל משפט איזה אמצעי או . ירוניהאבכל אחד משני המשפטים הבאים יש  .6

 אילו אמצעים הכותב נוקט כדי ליצור את האפקט האירוני.

אשר קובעים ששום מכתב רשמי של ...כוקף לדברים אלה, ך כלום אין ת"א (1) 

אלא אם כן הוא ', נוראיים'הצה"ל לא יתנוססו עליו ראשי התיבות היהודיים 

 ח(פסקה )" נשלח על ידי הרבנות הצבאית?
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אם באמת פגיעתה של "בעזרת השם" באדם שאינו שומר מצוות היא כה "ה (2) 

אסור מעשה המקובל על יהודים קשה, שצריך להגן עליו מפני הטראומה ול

 (ט פסקה)" דורות?-מדורי

 

 6לשאלה  מזי תשובהר 

בתוך מירכאות:  נוראייםהנוצר על ידי השימוש בשם התואר  יהאפקט האירונ 1משפט ב 

ביא בשמם שם תואר מועצם וקיצוני, מהוא : ת בעלי עמדת הנגדאביכול כהכותב מצטט 

 ובכך מגחיך את עמדתם.

תב שם בפי בעלי טענת הנגד טענה קיצונית ועל כן מגוחכת: פגיעתה של הכו 2גם במשפט  

 לאדם שאינו שומר מצוות. ראומהטום רועשויה לג, שהקה כ"בעזרת השם" 

בשני המשפטים מחוזק האפקט הרטורי על ידי ניסוח הטיעון במשפט שאלה )"שאלה  

 .בשאלון( 5ור' שאלה , רטורית"

 

 חבירת

 לון(בשא 9)הרחבה של שאלה  .7

הם  (2)יש סגנון דיבור משלהם, ייחודי מאוד ומושרש בעברם.  יהודיםל (1) 

הם מדברים על  (3)דם ומוסיפים "עד מאה ועשרים". אמזכירים את גילו של 

כאשר הם משיבים על  (4)אסון או על מחלה וממהרים לציין "לא עלינו". 

ה(, יאמרו שאלה לשלומם )אם הכול כשורה, הבריאות טובה והפרנסה מצוי

הם מזכירים את הנפטר ואומרים "עליו השלום" או  (5)"בלי עין הרע". 

ואם עליהם להזכיר בנשימה אחת מתים ואנשים חיים,  (6) "זיכרונו לברכה",

 אם הבטחה היא היוצאת מפיהם, (7) יאמרו על החי "ייבדל לחיים ארוכים".

 א(פסקה ) וסיפו "בלי נדר".י

 .1במשפט  יהודיםלרי של המילה ה התפקיד התחבימ (1) א. 

 .טפתהיה הנושא )הלוגי( של המש יהודיםהנסחו את המשפט כך שהמילה  (2)  

ם הנושא ה יהודיםהועם זאת , סקהבפוד עאינה מופיעה  הודיםהימילה ה (1) ב. 

 סבירו קביעה זו.(. ה7-2) התחבירי של כל שאר המשפטים בפסקה

 שאינם בתפקיד נושא תחבירי. יהודיםהציינו שני אזכורים של  (2)  

 .מה משפטים הפותחים בפסוקית תיאור )זמן או תנאי(כבפסקה יש  ג. 

 .ותאת הפסוקי ומותח, םיהמשפט הם יינו מהצ (1)  

ל ידי המרת פסוקית תיאור זמן בפסוקית עמחדש  םיסחו את המשפטנ (2)  

 תנאי וההפך.

 ינוי במשמעות המשפט?שורמת לגאם ההמרה ה (3)  
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 (2) ם מזכירים את גילו של אדם ומוסיפים "עד מאה ועשרים".ה .ד 

 ט.פיינו את הנושא והנשוא של המשצ (1)  

יינו שני משפטים אחרים הבנויים בדיוק באותו מבנה )מבחינת הנושא צ (2)  

 והנשוא(.

 המירו את המשפט לאחד המבנים הנזכרים בסעיף ג. (3)  

 

 7לשאלה  מזי תשובהר 

 מושא. – יהודיםל א. 

 .גנון דיבור משלהם, ייחודי מאוד ומושרש בעברםסהם לש י –הודים הי  

 :7-2במשפטים  ביריחנושא ת – יהודיםה ב. 

 זכירים את גילו של אדם ומוסיפים "עד מאה ועשרים".מ יהודים()ה םה( 2)  

 דברים על אסון או על מחלה וממהרים לציין "לא עלינו".מ היהודים() םה( 3)  

 בלי עין הרע"." היהודים() אמרוים..., שיבים על שאלה לשלוממ הם כאשר( 4)  

 ...ת הנפטר ואומרים "עליו השלום"אזכירים מ היהודים() םה( 5)  

 ...ל החיע היהודים() אמרוי..., ואם עליהם להזכיר בנשימה אחת( 6)  

 בלי נדר"." היהודים() וסיפויאם הבטחה היא היוצאת מפיהם, ( 7)  

..."; םשיבים על שאלה לשלוממ הם אשר"כ 4 שפטבמאזכורים שאינם נושא: שני   

 ימה אחת...".שלהזכיר בנ םה"ואם עלי 6שפט במ

 המשפטים בעלי הפסוקיות והתחימה: (1) ג. 

אשר הם משיבים על שאלה לשלומם )אם הכול כשורה, הבריאות טובה כ   

 (4משפט ) יאמרו "בלי עין הרע"., והפרנסה מצויה(

יאמרו על החי "ייבדל , ם עליהם להזכיר בנשימה אחת מתים ואנשים חייםאו   

 (6משפט ) לחיים ארוכים".

 (7משפט ) יוסיפו "בלי נדר"., ם הבטחה היא היוצאת מפיהםא   

 ההמרות: (2)  

 : אם מישהו שואל לשלומם..., יאמרו "בלי עין הרע".4משפט    

חת מתים ואנשים חיים, יאמרו על : וכאשר עליהם להזכיר בנשימה א6משפט    

 החי "ייבדל לחיים ארוכים".

 יפו "בלי נדר".ס: כאשר הם מבטיחים הבטחה, יו7שפט מ   

אין הבדל של ממש במשמעות בין המשפטים המנוסחים כמשפטי זמן למשפטים  (3)  

 המנוסחים כמשפטי תנאי.

 עד מאה ועשרים". " נשוא() וסיפיםמת גילו של אדם וא נשוא() זכיריםמ נושא() םה (1) ד. 

 .5-ו 3: חרים הבנויים בדיוק באותו מבנההאשפטים המני ש (2)  

 ה: אם הם מזכירים את גילו של אדם הם מוסיפים "עד מאה ועשרים".ר( המ3)  
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משפט איחוי, משפט מורכב  -למשפטים בפסקה שלושה מבנים תחביריים : ערה להוראהה 

ל פסוקית תנאי, ואולם נוכחנו שאפשר לנסח כל אחד בעל פסוקית זמן ומשפט מורכב בע

לגיוון סגנוני הנחוץ במקרה זה  המן המשפטים בכל אחד משלושת המבנים. זו אפוא דוגמ

 כדי שלא לחזור פעם אחר פעם על אותו המבנה.

 

 בשאלון( 10)תוספת לשאלה  .8

ריד שימו לב לסימן הפיסוק המפ) בהסבירו מה היחס בין המשפטים בפסקה  א. 

 בין המשפטים(.

 הכותב משתמש בפסקה זו במגוון רחב של סוגי משפט. ב. 

 .חוץ מן המשפט הראשון() ל כל אחד מן המשפטיםשציינו את סוגו התחבירי   

פט של אחד מסוגי המשפט האלה: מכיינו דוגמה אחת מן הפסקה לצו: א  

 פשוט, משפט איחוי, משפט מורכב.

 :בשאלון( ג10)תוספת לשאלה  ג. 

הכותב היה יכול לנסח את הרעיון שבפסקה במשפט אחד ובו רשימה של   

 של הניסוח שבחר בו הכותב. –ינה רטורית חמב –סבירו מה היתרון הניבים. 

 

 8לשאלה  מזי תשובהר 

כל . חזורתמהוא  פרותיהסונח מה; קבלההאו של  ין המשפטים יש יחס של תוספתב .א 

סימן הפיסוק 'נקודה ופסיק' אופייני למבנה של משפט הוא דוגמה נוספת. השימוש ב

 מחזורת.

 :סוגו התחבירי של כל משפט ב.  

 כב וכולל, שתי פסוקיות תיאור )זמן(.רמו 2שפט מ  

 מורכב, פסוקית לוואי. 3שפט מ  

 מורכב, פסוקית תיאור )זמן(. 4שפט מ  

 פשוט. 5שפט מ  

 פשוט. 6שפט מ  

 אי(.מורכב, פסוקית תיאור )תנ 7שפט מ  

 מורכב, פסוקית מושא. שניהיבר האחוי, אי 8שפט מ  

בתוך הקשרים ובניית משפטים בעלי  שיבוץ הניבים –שבחר בו הכותב  ג. הניסוח  

יוצר אפקט של עושר ומעורר עניין אצל הקורא. בניסוח האחר  –מבנים שונים 

 מתקבלת "רשימת מכולת".
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 ב בשאלון(11תוספת לשאלה ) .9

מקצת אמונה די ו( 2)ין כאן אמונה שלמה, אבל מקצת אמונה יש כאן. ולי אא( 1) 

נוסחאות מגיות, שאולי יש בהן ממש ואולי לבה כדי שאדם רציונלי מאוד יזדקק 

 (33-31ורות )ש רק קצף הן.

, וקבעו את הנושא והנשוא )או 1של משפט י ( ציינו את סוגו התחביר1) א. 

 הנושאים והנשואים(.

ניגודיות הבאה לידי ביטוי הן במבנה התחבירי הן במילים  במשפט יש (2)  

 [ןב בשאלו11שאלה ]= סבירו קביעה זו.ה עצמן.

 מה התפקיד התחבירי של המילה "כאן"? את מה היא מאזכרת? (3)  

 הוא משפט ייחוד. 2משפט  ב. 

 כמשפט ייחוד. אלנסחו את המשפט מחדש ש (1)  

 של ניסוח המשפט כמשפט ייחוד. הסבירו בעזרת ההקשר מה היתרון (2)  

 

 9לשאלה  מזי תשובהר 

קצת מבל א איבר ב(), נושא() מונה שלמהאן ( כאנשוא) יןאולי א איבר א()שפט איחוי: מ .א 

 אן.כ נשוא() שי( נושא) אמונה

ורות בשפסקה הקודמת )בתיאור; המילה מאזכרת את המקרים המנויים  – "כאן"  

30-25.) 

 ...אמונה כדי שאדם רציונלי מאוד יזדקק לנוסחאות מגיות קצתמי ב: ודמרהה ב. 

ועל ידי הצבת . ו הוא "מקצת אמונה"א, שנוש1ממשיך את איבר ב שבמשפט  2משפט   

, נוצר רצף מהודק 2כחלק ייחוד, כלומר כנושא של משפט  הצירוף "מקצת אמונה"

ושא, יוצרת בין שני המשפטים. נוסף על כך הצבת "מקצת אמונה" כחלק ייחוד, כנ

 הדגשה על ביטוי זה שהוא הנושא הלוגי של המשפט.

 

ך את הציבור החילוני להקפיד על דיבור נינני חושב שאי פעם אפשר יהיה לחא .10

שאין בו שום אסוציאציות דתיות, שום התייחסות לריבונו של עולם ושום רמיזה 

ם של יחיד או לאפשרות שאולי יש גורם סמוי ונעלה מבינתנו, שיש לו יד בגורל

 ו(פסקה )של אומה. 

בע רהפסקה כולה היא משפט מורכב אחד ובו ארבע פסוקיות. תחמו את א א. 

 הפסוקיות וציינו את תפקידה התחבירי של כל אחת מהן.

 במשפט יש שלוש קבוצות של חלקים כוללים. ב. 

 יינו את שלוש הקבוצות.צ (1)  

 כוללים בכל קבוצה.יינו את התפקיד התחבירי של החלקים הצ 2)  
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 10לשאלה  מזי תשובהר 

 

 לוני להקפיד על דיבוריינני חושב שאי פעם אפשר יהיה לחנך את הציבור החא .א 

 

 שאין בו שום אסוציאציות דתיות, שום התייחסות לריבונו של עולם ושום רמיזה  

 

 

 .בגורלם של יחיד או של אומהיש לו יד ש לאפשרות שאולי יש גורם סמוי ונעלה מבינתנו,  

 פסוקית מושא; –שאי פעם" עד הסוף "הפסוקית   

 פסוקית לוואי; –הסוף  הפסוקית "שאין בו" עד  

 פסוקית לוואי; –הפסוקית "שאולי" עד הסוף   

 פסוקית לוואי. –הפסוקית "שיש לו" עד הסוף   

 חלקים כוללים: ב. 

 נושא. –ת, שום רמיזה" קבוצה א: "שום אסוציאציות, שום התייחסו  

 .לוואי –קבוצה ב: "סמוי ונעלה"   

 י.אלוו –קבוצה ג: "של יחיד או של אומה"   

 

 (13הרחבה של שאלה ) .11

זו  (2)אדם חילוני איננו כותב בראש מכתביו "בעזרת השם" או "בס"ד".  (1) .א 

 (41ורה )ש זכותו המלאה.

ח הנתון בשני משפטים לעומת הסבירו מה היתרון מבחינה רטורית של הניסו  

 .בשאלון( 13ר' שאלה ) הניסוח שהתקבל בהמרה

דברים אלה, גם כאשר אנו מבקשים לאסור על אדם לאך כלום אין תוקף  (3) ב. 

 (46-45ורה )שדתי לקיים את מנהג אבותיו...? 

כמשפט איחוי ביחס של ניגוד )אך(.  3נסחו מחדש את טענת הכותב במשפט   

יביע את הרעיון המאוזכר במילים "הדברים האלה" )על פי  האיבר הראשון

 לא כמשפט שאלה(.ווהאיבר השני ינוסח כמשפט חיווי )ז(, פסקה 

 

 11לשאלה  מזי תשובהר 

ש שני משפטים נפרדים, וכך נוצרת הדגשה ומידה מסוימת של י בנה המקוריבמ .א 

המבנה הקצר הפתעה במשפט השני "זו זכותו המלאה". ההדגשה נוצרת גם מן 

 והשמני של המשפט השני.
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איננו רוצה, אך שו שטות גמורה לנסות ולהכריח מישהו לכתוב מה זשפט איחוי: מ ב. 

ם כאשר אנו מבקשים לאסור על אדם דתי לקיים את מנהג גלדברים אלו יש תוקף 

 .אבותיו

 

ענות על ין הוא יכול לאכוף הישא( 2)ה"ל איננו של פלג זה או אחר של העם. צ( 1) .12

עזרת השם על חיילים חילוניים, ואין הוא רשאי לאסור אותה על חיילים 

הוא  (4) מי שהחליט על האיסור הזה נהג בפזיזות. (3) .מאמינים ושומרי מצוות

שיווה לצבא העם דימוי של גוף הבוטח בפלדה, ושעוצם ידו חשוב בעיניו מן 

 י(פסקה )האמונה ומרוח האדם. 

 התחבירי של כל אחד מן המשפטים. ציינו את הנושא א. 

 האם הנושא של כל המשפטים משותף? הסבירו את תשובתכם. ב. 

 .2למשפט  1פו קשר לוגי מתאים בין משפט יהוס ג. 

 כמשפט מורכב בעל פסוקית סיבה. 2-ו 1תבו את משפטים כו: א  

 )סוג וניתוח של כל החלקים התחביריים(. 3תחו ניתוח מלא את משפט נ (1) ד. 

תבו את הרעיון של המשפט במבנה של משפט שמני פשוט שנושאו הוא כ (2)  

 שם פעולה.

 

 12ה ללשא מזי תשובהר 

 סימון הנושאים התחביריים: .א 

 איננו של פלג זה או אחר של העם. ה"לצ( 1)  

רשאי  ואהיכול לאכוף הישענות על עזרת השם על חיילים חילוניים, ואין  ואהאין ( 2)  

 תה על חיילים מאמינים ושומרי מצוות.לאסור או

 נהג בפזיזות. מי שהחליט על האיסור הזה (3)  

 ...לצבא העם דימוי של גוף הבוטח בפלדה השיוו ואה( 4)  

שבו פסוקית הנושא מרמזת לגורם  3שפט מל כל המשפטים הוא צה"ל, כולל שהנושא  ב. 

 בצה"ל.

של פלג זה או אחר של העם, ולכן אין  : צה"ל איננו2למשפט  1שר לוגי בין משפט ק ג. 

 הוא יכול לאכוף ...

ה"ל איננו של פלג זה או אחר של העם, צמכיוון ש: משפט מורכב בעל פסוקית סיבה  

 הוא אינו יכול לאכוף...

 :3ל משפט ש( ניתוח מלא 1) ד. 

 פס' נושא     

   ורש'         מושא         לוואי    נש     תיאנ               
 י שהחליט על האיסור הזה  נהג בפזיזות.מ    

 יזה.זההחלטה על האיסור הזה פ: שפט שמניממרה לה (2)  
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 ( לפניכם ארבעה משפטים הפותחים במילה "אין":11)הרחבה של שאלה  .13

 (21 ורה)ש אין אדם יכול להשפיע על גורל הזולת ]...[ באמצעות מבט בלבד. (1) 

 (38ורה שעל פי ) ם אסוציאציות דתיות.ין בדיבור זה שוא (2) 

 (45-44ורה שעל פי )אין לדבר זה משמעות בעיניי.  (3) 

 (55 ורה)שין הוא רשאי לאסור אותה על חיילים מאמינים ]...[ א (4) 

 באילו מן המשפטים "אין" היא נשוא המשפט? א. 

 ציינו מה הנושא בכל אחד מן המשפטים האלה. ב. 

 ואת הנשוא בכל אחד מן המשפטים האחרים.ציינו את הנושא  ג. 

 

סתמיות )היעדר  לפניכם משפטים מן המאמר שנוסחו בדרכים שונות המביעות .14

 נושא מפורש(:

 (33ורה )שבעצם לא?  מהל, דרך זו ניתן לרכוש קצת שלוות נפשבאם  (1) 

אנו מבקשים לאסור על אדם דתי  כלום אין תוקף לדברים אלה, גם כאשר (2) 

 (41שורה )...? ם את מנהג אבותיולקיי

 ם הוא חי?השלפי תת ביטוי לעקרונותל... ל סמך מה אוסרים על אדם מאמיןע (3) 

 (45שורה )

 (51שורה ) י שהחליט על האיסור הזה נהג בפזיזות.מ (4) 

 ציינו בכל משפט את הנושא ואת הנשוא התחביריים. א. 

 א מפורש(.ציינו כיצד מובעת בו הסתמיות )היעדר נוש ב. 

 

 14לשאלה  מזי תשובהר 

 הנושא והנשוא ודרך הבעת הסתמיות: 

 הסתמיות מובעת בפועל סביל. – צת שלוות נפשק נושא() רכושל נשוא() יתןנדרך זו ...ב (1) 

הסתמיות  – אסור על אדם דתי לקיים את מנהג אבותיו...ל נשוא() בקשיםמ נושא() נוא (2) 

 שו "הכול...".מובעת בגוף ראשון רבים שפירו

 –... ל אדם מאמין... לתת ביטוי לעקרונותע נושא ונשוא() וסריםאעל סמך מה  (3) 

 פועל בגוף שלישי רבים ללא ציון מפורש של הנושא..ביות מובעת מהסת

הסתמיות מובעת בפסוקית  – הג בפזיזות.נ פסוקית נושא() י שהחליט על האיסור הזהמ (4) 

 נושא שהנושא שלה סתמי.
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ל כל צרה עביטוי "בלי עין הרע" נשאר שגור בפיהם גם בדור השכלתני הזה, ה (1) .15

 (21-20 הור)ש. שלא תבוא

שנת )מעל הציבור, מתריעים עליה, חוץ מרוב גשמים.  ל כל צרה ]שלא[ תבואע (2) 

 ענית ג, ח(ת

מה התפקיד התחבירי של המילים המודגשות בכל אחד מן המשפטים )במאמר  א. 

 ה(.ובמשנ

 הסבירו מה תפקידה הרטורי של המילה "לא" בביטוי זה. ב. 

 

 15לשאלה  מזי תשובהר 

 ( מושא.2במשפט ); סגרה( 1בירי: במשפט )חהתפקיד הת א. 

 סגי נהור.לופכת את הביטוי ההמילה "לא"  ב. 

 

ציינו את התפקיד התחבירי של המילים "בלי עין הרע" בכל אחד מן המשפטים  .16

 שלפניכם:

בלי עין "הוא " חד הביטויים הנזכרים במאמר כדוגמה ל"לשונם של יהודיםא (1) 

 ".הרע

לצד ביטויים  בלי עין הרע""של המאמר נזכר הביטוי  הפסקה הראשונב (2) 

 אחרים.

 .לי עין הרעבבי נוהג לומר:  הנכדים שלי כולם מוצלחים, ס (3) 

  

 16לשאלה  מזי תשובהר 

 הסגר.( 3( תמורה; )2נשוא; )( 1) 

 

 

 ערכת הצורותמ

 בשאלון( 14תוספת לשאלה ) .17

ת השורש המשותף לשלוש או, ציינו איזו מילה יוצאת דופן מבחינת השורש 

 המילים האחרות.

הת  , (8ורה )ש יבנִ    .בֹוןנ  , ִניבהֵ , נּוב 
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 פועלה

 :ים שוניםננייבמשלושה  מ"ןאן השורש מלפניכם שלושה פעלים  .18

ֵמןי  י מ –   הנבחרת בשנה הבאה? את א 

 כי יסופר. ָאֵמןיֵ א ל – 

 י.ל ֲאֵמןה   – 

סתר של כל נ-עלים, וכתבו את צורת העברפציינו את הבניין של כל אחד מן ה א. 

 אחד מהם.

 צות לפי המשמעות.ושלושת הפעלים לשתי קב תחלקו א ב. 

 .מּוןִא , מּוןאֵ לאיזו קבוצת משמעות מתאים כל אחד מן השמות האלה:  ג. 

 

 18לשאלה  מזי תשובהר 

ןיְ  א.  ּמ  ןי  פיעל, ִאֵמן;  - א  ןה  ; ןנפעל, ֶנֱאמ   - ָאמ   ֶהֱאִמין. הפעיל, - ֲאמ 

 אימן;: 1בוצה ק ב. 

 .אמן, האמיןנ: 2קבוצה   

 .1קבוצה  - ִאמּון; 2קבוצה  - ֵאמּון ג. 

 

 :קבלשהת יינו את הבניין של הפועלצו, המירו את המשפטים שלהלן לצורת סביל .19

  ִריחּוִה  (39ורה שעל פי )אותם לכתוב כך.  כ 

  רּוָאעל סמך מה  (45 ורהשעל פי ) עליו לעשות זאת? ס 

 פּוָא  (49ורה שעל פי ) ל החיילים את כללי המשמעת.ע כ 

 

 19לשאלה  מזי תשובהר 

 הופעל()כתוב כך. ל וכרחוההם  - 

 נפעל() עליו לעשות זאת? אסרנל סמך מה ע - 

 (פעל)נ על החיילים. אכפונכללי המשמעת /  חיילים כללי המשמעתעל ה  אכפונ - 

 

 ם לשני בניינים:ילפניכם ארבעה שמות פעולה השייכ .20

ֲענּותִה   הּותִה , ש  ד  רּותִה , ז  צ  ֲהרּותִה , ּו   .ט 

 מה הם שני הבניינים ואילו שמות שייכים לכל אחד מהם?  
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שֹותמֻ  מונותא .21 ר  ִליםמ  ים ימ, (16ורה )ש ש   (27ורה )ש ֻמז 

 מה השורש ומה הבניין של כל אחת מן המילים המודגשות? א.  

 משמעה של כל מילה לפי ההקשר ולפי השורש. תאירו הסב ב. 

 

ֵגן ל  ריך צ .22  (47שורה )ליו... עה 

 של שם הפועל. נייןבציינו את השורש ואת ה .א 

 בבניין אחר: בעו איזה מן הפעלים הבאים הוא מאותו שורשק ב. 

 על ילדים; גֹוֵנןל  ריך צ –  

נֹותל  ריך צ –    את המעשה; ג 

ֵגןל  ריך צ –    מוצב.האת  מ 

 

ִמיטל   .23  (19שורה )עליו מזל רע  ה 

 של שם הפועל. נייןבציינו את השורש ואת ה .א 

 :בניין אחרבועל אחר מאותו שורש פחרו את המשפט שבו ב ב. 

מֹוֵטטִה מבנה ה –    ;ת 

המֻ עתך ד –    מראש; ט 

 עלינו אסון; ִמיטּוי  עשיכם מ –  

  ת הזרם.א ִטיםמ  הם  –  

 :שורש אחרמועל פט שבו פחרו את המשב ג. 

מֹוֵטטִת הרה לא נמה –    ;ת 

 לנפול(;) טמ  בית ה –  

טה –    עלינו אסון; ּומ 

 את דעתי. ֶטהמ  תה א –  

 

 (18תוספת לשאלה )קינות ת .24

לּו י  ש ין הואדנה: בחרו בצורה הנכו   (38ורה )ש. ו הצלחהל ַאֲחלּוי  ש/ ַאח 
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 שםה

קבוצות לפי גזרות השורש, וציינו את הגזרה של  שלשלו םכמיינו את השמות שלפני .25

 כל קבוצה.

המ  , (12) דֹורמ  , (9) גח  , (8) ִפל הת  , (2) ֲחל המ    הת  , (22) לצֵ , (13) ִשימ  , (33) מּות 

 .קּוינִ , (39) טּותש  

 

לפי דרכי התצורה )שורש ומשקל,  –שתי קבוצות ללפניכם שאת השמות  ונמיי .26

 בסיס וצורן(.

ע  צ  י ֲחס, (20) תּוֶאמ  ש  , (35) תּוִהת  כ, (35) תּורֶאפ  ש  , (37) תּוז  עמ  ּב  , (40) תּומ   תּונר 

 .(51) תזּוִזיפ  , (43)
 

 ?ִטיחּותּב  , חֹוןט  ּבִ מה דרך התצורה של כל אחת מן המילים  א. .27

 הסבירו את ההבדל במשמעות בין שתי המילים בהקשר: ב. 

 נאסר לטייל באזור. ןוֹ חט  ּבִ טעמי מ (1)  

 נאסר לטייל באזור. תחּוִטיּב  טעמי מ (2)  

ֵטח  מ  הסבירו את תהליך היווצרותו של השורש במילה  ג.   .ַאב 

 

 27לשאלה  מזי תשובהר 

חֹוןּבִ  א.  לֹון.שורש בט" - ט   ח במשקל ִקט 

טּוח  + הצורן הסופי  - ִטיחּותּב      ּות.-הבסיס ּב 

ם; המילה יוחות עוינכלעניינים צבאיים, לסכנות הנובעות מ הקשור' יטחוןבמילה 'ה ב. 

 בטיחות קשורה לסכנות הנובעות מתנאי השטח, חשש מתאונות וכד'.

ט   ג.  ה. השורש הראשוני השורש אבט"ח הוא שורש תנייני שנגזר מן השם ַאב   בט"ח. -ח 

 

ל שמשמש הן במשמעות של עשיית דבר יש מאין, הן במשמעות  צ"ריהשורש  .28

 עשיית דברים בכמויות גדולות.

 מיינו את המילים שלפניכם לשתי המשמעויות הללו: 

הי  כפיו(, ) ִצירי  , ּצּוריִ , (31שורה ) צּורי    ןי  , ִציר  ר  רמ, ֹוֵצרי, צ  רת, ּוצ   .ֹוֶצֶרתת, ֹוצ 

 

 28לשאלה  מזי תשובהר 

 .יוצר, מילים הקשורות לעשיית דבר יש מאין: יצור, יציר )כפיו(, יצירה 

 מילים הקשורות לעשיית דברים בכמויות גדולות: ייצור, יצרן, מוצר, תוצר, תוצרת. 
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 האלה: מיליםההביאו מן הקטע שלפניכם דוגמה אחת לכל אחד מסוגי  .29

מילה ; הרכב בסיסים; מילה בתצורת בסיס וצורן; רש ומשקלמילה בתצורת שו 

 מילה שאולה.; קמאית

לכתוב "בעזרת השם" בראש מכתב אלא אם כן הוא  בצה"ל הוחלט כי ייאסר 

נשלח על ידי הרבנות הצבאית. האם פגיעתו של צירוף זה באדם לא דתי היא כה 

על פי ) הג בפזיזות.קשה, שצריך להגן עליו מפני הטראומה? מי שהחליט על כך נ

 ט(-פסקות ח

 

 29לשאלה  מזי תשובהר 

  דוגמאות:  

 ב, צירוף.תלכתוב, מכ: צורת שורש ומשקלת 

 רבנות, צבאית, פזיזות.: סיס וצורןב 

 צה"ל.: רכב בסיסיםה 

 כי, אם, כן, על, זה.: ילה קמאיתמ 

 מילה שאולה: טראומה. 

 

הת .30 ע   (22שורה ) ֹופ 

 ל השם.ש ורששבעו את הק .א 

כתבו עוד שני שמות מאותו השורש וקבעו את המשותף לשלושת השמות  .ב 

 מבחינת המשמעת.

 

 נותיקת .31

 וציינו את השורש שלה:, חרו בצורה הנכונהב 

 (12שורה ) .נוםייהג דֹוֵרימ  /  דֹוֵרימ  בעה ש א. 

סֹוֵקישבעה  ב.  ס/  מ   .קרב ֵקיוֹ מ 

טשבעה  ג.  ט/  ֵסיוֹ מ   .נוסעים ֵסיוֹ מ 

סֹוֵעישבעה  ד.  ס/  מ   הליכה. ֵעיוֹ מ 
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 אלות מעורבות )פועל ושם(ש

 .ס"ראובהם פועל או שם פעולה מן השורש  פניכם שלושה משפטיםל .א .32

 (50שורה ) אותה על חיילים שומרי מצוות. ֱאֹסרלֶ ין הוא רשאי א –  

 (51שורה )הזה נהג בפזיזות.  סּורִא י שהחליט על המ –  

 עליהם לכתוב מכתבים. ָאֵסריֵ עתיד ב –  

 את הבניין של הפועל או את הבניין שאליו שייך שם הפעולה. ונציי  

 בכל אחד מן המשפטים האלה: סּורָאאת משמעות המילה ירו הסב .ב 

 .סּורָאה מעשה ז  –  

 בכבלים. סּורָאוא ה  –  

הת ִסיראֲ את משמעות הניב ירו הסב ג.   ב. על שאלה םכבעזרת תשובת ֹוד 

 

נום מכתב רשמי של צה"ל לא ש .33 סוֹ ִית   (42שורה ). עליו ראשי התיבות היהודיים ּוס 

 דגל המונף בראש תורן.: סנ  חת המשמעויות של השם אלפניכם  

נֹוֵססִה בין הפועל ו סנֵ הסבירו את הקשר במשמעות בין השם  א.   .ת 

 מה השורש המשותף לשם ולפועל? ב. 

 

 33מזי תשובה לשאלה ר 

ברבים  ההיא ההצג תנוססהבמשמעות דגל מונף ולפועל  סנהמשמעות המשותפת ל א. 

 )הנס מתנוסס(. רבמקום בולט ונישא של דב

 השורש המשותף: נס"ס. ב. 

הוא המפתח לקביעת השורש של הפועל. כידוע צורות פועל מסוג  סנהערה להוראה: השם  

היא בחיריק:  סנֵ טיית השם נכפולים. זה )פולל, התפולל( יכולות להשתייך לגזרת עי"ו או ה

 -ים. דוגמאות נוספות: ֵצללִנִסי, ִנִסים, ומעובדה זו אנחנו למדים שמדובר בשם מן הכפו

ל ִלים; ֵלב  בֹות; ֵחץ  -ִצִלי, צ  ב   -ר נֵ ֵלִצים,  -ֵלץ  ֵגִרים, -ִשנ ִים )לעומת ֵגר  -ִחִּצים; ֵשן  -ִלִּבי, ל 

 ֵנרֹות  מגזרת עי"ו(.
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 מאמרה

 

 12יפוי ולויאליותח
13ולמית הראבןש

 

 

קרוב ו –אל פוליטיקאי ממוצע אם הוא מבין את ההבדל בין חיפוי לבין לויאליות ש

יט בשואל בתמיהה. עצם השתייכותו לקבוצה, עצם הנאמנות שהוא חייב בלוודאי שי

הבדלה כזאת ייראה לו דקדוק של  לה, הן עובדות מוצקות כל כך, עד שכל ניסיון של

 עניות, אם לא מופרך מכללא.

לא שהרבה מאוד דברים רעים קורים הן בתרבות הפוליטית, הן בקבוצות, הן א

וי לבין לויאליות מיטשטשת, או אינה קיימת. והרי פבמשפחות, כאשר ההבדלה בין חי

רו, נמנה עם מדובר בשני מושגים שונים כמעט קוטבית זה מזה: האחד שלילי מעיק

 הדברים המחריבים עולם, והשני חיובי ומאפשר לעולם להתקיים ולהתקדם.

מסתיר  –ציר המרכזי של ההבדלה בין שני המושגים הוא היחס לאמת. מי שמחפה ה

מת, אינו מעוניין שתצא לאור יום, אינו רוצה שהיא תיוודע בחוץ, שכן יש אאת ה

מאחורי מעשה החיפוי אומרת: מה בעיניו דברים חשובים ממנה. הפילוסופיה ש

שאנשים אינם יודעים, כאילו לא היה. אחד ממאפייני החיפוי הוא, כמובן, השתיקה, 

ההעלמה, איסור הדיבור. ואם תשאל את המחפה על מה ולמה הוא עושה כן, קרוב 

 לוודאי שישיב: מתוך לויאליות.

אמת, מכירה בכך בל הלויאליות שונה קוטבית מן החיפוי. ראשית, היא מכירה בא

שדברים נעשו, עובדות קרו, ואינה מנסה לתלוש בסתר דפים מתוך החיים ולהעלימם. 

הוא יכיר  האיש הלויאלי אינו מכחיש, אינו קובר את הדברים. להבדיל מן המחפה,

באמת, אבל כיוון שהוא לויאלי, ינסה להבין את מניעי חברו שסרח, ישתדל להסבירם 

הגן עליו במציאת נסיבות מקלות, או רקע, או כל דבר אחר לאחרים, יעשה כל מאמץ ל

שיש בו תוספת מידע, ולא החסרת מידע. בעקבות מעשה החיפוי אנחנו יודעים פחות; 

בעקבות מעשה לויאליות אנחנו יודעים יותר, ואולי גם מבינים יותר. ועל כל אלה, 

 החיפוי הוא מעשה המונע תיקון.

ה "לגאליות", כלומר חוקיות; ילורה במקורה מן המא במקרה המילה "לויאליות" גזל

ואילו המילה "חיפוי" בעברית קשורה לא רק ב"חף", כביכול, אלא גם לפועל "חפא", 

ה היא קבוצה המשקרת במקהלה, בין שזו פשפירושו שיקר, בדה מלב. קבוצה מח
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, 1990בספטמבר  19, דיעות אחרונותיבורסם לראשונה פמאמר מופיע כאן בהשמטות; ה 12

מאמר בשלמותו כלול בתקליטור ה.1991ן תהוצאת זמורה בי, יוורים בעזהע ונדפס בספר

 רכי תשאול נוספות.ד (, וראו שם39בהוצאת ת"ל )מאמר  גר מאמרים ממוחשבאמ –ב "שמ
 ופרת ומסאית.ס"ל הייתה זולמית הראבן ש 13
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משפחה, או קבוצת חברים בעלי עבר משותף, או מפלגה, או כל צורה אחרת של 

 שרות אנושית.התק

מראית עין, הקבוצה המחפה היא קבוצה חזקה: אחד למען כולם, כולם למען אחד, ל

של  וכל החורג הוא בבחינת בוגד, וכיוצא באלה מושגים וסמלים היוצרים תדמית

כוח. למעשה, מדובר בקבוצה חלשה, שאין לה אמון בסביבתה ובמערכות שמחוצה 

יעה בקבוצה או במנהיג פירושה עבורו כפרט לה, וכל יחיד משוכנע בעומקי לבו שפג

 אבדן מקור כוחו האחרון, ואולי היחיד.

ולי אין דוגמה טובה מזו של משפחה שאחד מבניה נתפס בגנבה. משפחה מחפה א

את מעורבותו, גם בפני עצמה, תנסה למלט אותו מדין, כיוון שאין לה  דתכחיש מי

ף לא בכל מי שמחוצה לה. אמון במערכת המשפט ולא בשום מערכת מטפלת, וא

לעומת זאת משפחה לויאלית תשכנע אותו שיודה, אבל היא לא תתנכר לו, להפך: 

היא תחפש לו את עורך הדין הטוב ביותר, את התרפיסט הטוב ביותר, ותדאג שימיו 

בכלא יעברו בצורה הטובה ביותר שאפשר. היא תזדהה אתו ולא עם מעשיו. בכך היא 

במערכת ובחברה; כלומר, מדובר במשפחה שאינה חוששת מביעה בעצם את אמונה 

מפני התמוטטות אם חלילה דברים יתגלו, ואינה מניחה מראש שכל סביבתה היא 

 בחזקת אויבת המחכה לה בפינה.

המשפחות, הראשונה היא הפוחדת יותר, וקרוב לוודאי שהיא חשה בודדה  ין שתיב

שה שימוש רב במילים כמו בושה, וחסרת אונים. זו תהיה המשפחה, או הקבוצה, שתע

כבוד המשפחה, כביסה מלוכלכת ברבים וגו', בעוד שכל המנסה להעמיד עובדות על 

 דיוקן ייקרא בוגד, מלשין.

תוצאות קשות, שלא לומר מרעילות ממש. כל עובד  חיפוי, בניגוד ללויאליות,ל

של "אסור  סוציאלי יודע את מחירו הכבד של חיפוי בתוך משפחה, כאשר קיים אתוס

ללכלך על אבא", או "אסור להודות שהנישואים רעים". לא זו בלבד שהחיפוי גורם 

במישרין להמשך ההתנהגות הבלתי סבירה, אלא שהוא הורס כל אפשרות של תיקון, 

 של היווצרות נורמה אחרת, עד שילשים ועד ריבעים.

ית; אבל נראה ל השוואה בין משפחה לבין קבוצה גדולה יותר היא השוואה בעייתכ

שלמרות כל ההבדלים, הרבה ממה שנכון במשפחה, נכון גם בקבוצה אחרת, שקיים 

וא הבה הוויי משותף ושותפות חיים וגורל. "השלד שבארון" משום מה אינו נעלם: 

מרקיב ומרעיל. הסוד הופך להיות בור חשוך בתוך המציאות, והמציאות היא כנראה 

ולציה. לויאליות, בניגוד לחיפוי, מובנית בה הערכה עניין רציני מכדי שיעשו בו מניפ

 יקול משני מאוד.שהוא  –ידו" געמוקה למציאות ויראת כבוד מפני האמת. "מה י

ת בקרבנו, די לו שיעיין בעניינו של הסרן אי שרוצה לעמוד על חוסר ההבדלה הזמ

 מחיל התותחנים, אשר סירב לחפות על מתן פטורים ממילואים לאנשים שנגבתה

מהם צורה אחרת, לא צבאית, של שירות ליחידה, כגון בהאדרת תדמיתה או 

 בתרומות כספיות.
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יה היד את עקרון שוויון השירות. הסרן -רור למעלה מכל ספק שהיחידה הפרה במחיב

לויאלי מאין כמוהו לצה"ל ולחיל שלו, שפשט בו מנהג נלוז מאוד, אבל מפקדיו לא 

וקיבל מכתב נזיפה על ש... "גילה חוסר לויאליות  הבינו זאת. הוא הועבר מן החיל,

כלפי מפקדיו" )!(. לשון אחר, לא אבא לכלך, אלא אתה, הילד הרע, הלשנת על אבא, 

 לך לך אפוא מן הבית.

צבא לא הבינו שהם לא חסמבה אלא שייכים למדינה, מה לנו כי נלין על באם אנשים ו

 פוליטיקאים, שזה עתה נכנסו לזירה הפוליטית.

אוויר כפוא אהבדלה הברורה בין חיפוי והעלמה לבין לויאליות וחברות דרושה לנו ה

א לופני התרבות הפוליטית שלנו [, - - -] לנשימה. בלעדיה יצוצו לנו שערוריות לבקרים

 ישתנו במהרה ולא יוסיפו לנו גאווה וכבוד.
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 להוראה אלותש
 
 בנה והבעהה

 

 .ויאליותללבין  יפויחין בל פי המאמר עהשוואה  וכרע א. .1

 תגובה להתנהגות הלקויה;ה ת;יחס לאמהאלה: היבטים התוכלו להיעזר ב  

 במישור האישי, המשפחתי והפוליטי. –תוצאות ה יחס לסביבה;ה

 –עיקרית של הכותבת בהשוואה בין חיפוי ללויאליות היא המטרתה  ב. 

 הבהיר את משמעם של שני המושגים האלה.ל –  

 בסס את הטענה שהתנהגות מחפה פסולה.ל –  

 ית רצויה.בסס את הטענה שהתנהגות לויאלל –  

 ישראל.בפוליטית -חברתיתהבקר את התרבות ל –  

 נמקו את בחירתכם בהסתמך על המאמר.  

 

 שונות של השוואהל .2

של השוואה )משפט, צמד  בניםמהביאו מתוך המאמר שלוש דוגמאות ל א. 

 משפטים וכד'(.

 שונות המציינות השוואה )דומה או שונה(. יליםמהביאו מתוך המאמר שלוש  ב. 
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 '.ויאליות'לו' יפוי'חהכותבת מעירה על גיזרונן של המילים ה בפסקה  .3

ל אחת מהן מסייע לכותבת בעמדתה כלפי שתי דרכי כסבירו כיצד הגיזרון של ה 

 ההתנהגות.

  

 מדוע התנהגותו של הסרן מחיל התותחנים היא ההתנהגות הראויה, לפי המאמר? .4

 

 ואמצעים רטורייםשימושי לשון  -וצר המילים והמשמעים א

 

 לפניכם ניבים מתוך המאמר: א. .5

 ;(4-3ורה )ש" קדוק של עניות"ד –  

 ;(41-40 ורה)ש" ה לה בפינהכהמח"... –  

 .(50 ורה)ש" ד שילשים ועד ריבעים"ע  –  

 ציינו לאיזו רמת לשון שייך כל ניב. (1)  

יעו בקירוב המירו כל אחד מן הניבים בצירוף מילים או במילה אחת שיב (2)  

 את המשמעות של הניב בהקשר הנתון במאמר.

 .שובצים ניבים אחדיםמלפניכם שצרה הקפסקה ב ב. 

הבדלה הברורה בין חיפוי והעלמה לבין לויאליות וחברות דרושה לנו אפוא ה"  

ני התרבות פו..., ערוריות לבקריםשלנו  צוצויבלעדיה . אוויר לנשימהכ

 (סקה יד)פ." ולא יוסיפו לנו גאווה וכבוד במהרה הפוליטית שלנו לא ישתנו

 ניסוח אחר.בהניבים  ןמירו כל אחד מה (1)  

 מה האפקט שיוצר השימוש בניבים. וסבירה (2)  

 

 ד.ציינו שני שימושים מטפוריים בראשית פסקה  א. .6

 14איזה מן השימושים רענן ומקורי ואיזה שגור ונפוץ? ב. 

 ריים בניסוח שאינו מטפורי.המירו את שני השימושים המטפו ג. 

ה זבעקבות ההמרה ציינו מה היחס בין שני השימושים המטפוריים )נרדפים  ד. 

ולאור זאת הסבירו מה תרומתם , לזה / מוסיפים זה על זה / מנוגדים זה לזה(

 לטקסט.

 

                                                 
רי ראו ניצה פרילוק, "'היה לי יום כחול': שימושים מטפוריים על דרכי ההוראה של השימוש המטפו 14

ם באתר ג) 32-30רף תש"ס(, ת"ל, בעיקר עמ' וח) יגרת מידע מ"זאספרותי", -אוהוראתם בטקסט הל

 האינטרנט "תכנית הלימודים בעברית" בפרק "אוצר המילים והמשמעים", הרחבות(.
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מדובר , מעשהל (2) הקבוצה המחפה היא קבוצה חזקה..., מראית עיןל (1)" .7

 ו(פסקה )" בקבוצה חלשה...

 הסבירו את משמעות הצירוף 'למראית עין'. א. 

ים ביניהם אך ללא המילים ינסחו את שני המשפטים כך שיישמר היחס הק ב. 

 המודגשות.

גם  וכסתמה מדוע קבוצה מחפה היא קבוצה חזקה רק למראית עין. רויהסב ג. 

 ח.-זעל הדוגמה שבפסקות 

 

 :בילפניכם המשפטים הראשונים מפסקה  .8

את עקרון שוויון השירות.  יד-מחיבשהיחידה הפרה  מעלה מכל ספקלרור "ב 

 ..."מאוד לוזנצה"ל ולחיל שלו, שפשט בו מנהג ל אין כמוהומהסרן היה לויאלי 

 ה המשותף לארבעת הביטויים המודגשים מבחינה רטורית?מ א. 

 המירו את הביטוי 'במחי יד' במילים אחרות שיביעו אותה משמעות. ב. 

 הסבירו את משמעות המילה 'נלוז'. ג. 

 

משפט הבא בהסבירו את תפקידם הרטורי של שלוש הנקודות ושל סימן הקריאה  .9

 (:62ורה ש)

ילה חוסר לויאליות כלפי 'ג ...וא הועבר מן החיל, וקיבל מכתב נזיפה על ש"ה 

 .")!(' מפקדיו

 

 מנוסחת בדרך של "קל וחומר": גיפסקה  .10

 .סקהפקל וחומר" ב"וש בדרך זו של ימשסבירו את הה א. 

 באילו אמצעים רטוריים נוספים הכותבת משתמשת בפסקה זו? ב. 

 

 הבעה

 ר )כעמוד וחצי( על אחד משני הנושאים הבאים:צתבו מאמר קכ .11

 חברהב. חיפוי א 

מקרה מחיי בית הספר או מחיי החברה מחוץ לבית הספר שמדגים את ו חרב 

אותו לאור ההבחנה בין חיפוי לבין ו נתחוארו אותו תהתופעה שהכותבת דנה בה, 

 לויאליות.
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 ?תמיד -כל האמת, רק האמת , אמתה. ב 

וכך וכך , והולך מזה לזה ואומר 'כך אמר פלוני, אי זהו רכיל? זה שטוען דברים" 

אף על פי שהוא אמת הרי זה מחריב את העולם" )רמב"ם, היד  -שמעתי על פלוני' 

 ת ז, ב(החזקה, הלכות דעו

ל האמת כת את האמת ו'אדון בשאלה אם בכל מקרה יש לומר תו שבכתוב מאמר  

או  ומר את האמתלא רצוי לדעתך ם לשבה ומצבים נסיבות ןאמת'. צייהת אורק 

 נמק והדגם., את כל האמת או רק את האמת

 

 חבירת

 והמשפט האחרון(: 2מן המאמר )בהשמטת חלק ממשפט ג לפניכם פסקה  .12

 ציר המרכזי של ההבדלה בין שני המושגים הוא היחס לאמת.ה (1) 

ין שתצא לאור יום, אינו רוצה יסתיר את האמת, אינו מעונמ –מי שמחפה  (2) 

 שהיא תיוודע בחוץ...

הפילוסופיה שמאחורי מעשה החיפוי אומרת: מה שאנשים אינם יודעים,  (3) 

 כאילו לא היה.

 , השתיקה, ההעלמה, איסור הדיבור.אחד ממאפייני החיפוי הוא, כמובן (4) 

 הם משפטים שמניים. 4-ו 1שני המשפטים  א. 

 שה הבדלים בין שני המשפטים מבחינה תחבירית.ושל-ציינו שניים (1)  

 ציינו את גרעיני הנושא והנשוא של כל אחד מהם. (2)  

נסחו כל אחד משני המשפטים כמשפט פועלי )גזרו את הפועל מאחד  (3)  

 משפט הנתון(.השמות שב

 (2תחילת משפט ) .י שמחפה מסתיר את האמתמנתחו את המשפט:  (1) ב. 

 בעל מבנה דומה מן הפסקה הנתונה. העתיקו משפט (2)  

 בשלמותו הוא משפט כולל. הסבירו קביעה זו. 2משפט  (3)  

 –חלקים הכוללים ה בחרו באפשרות הנכונה: (4)  

 לזה / נרדפים זה לזה. וסיפים זה על זה / מנוגדים זהמ      

ציינו את האפקט הרטורי שיוצרים החלקים  –על פי מה שבחרתם    

 הכוללים.
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 :3קבעו את התפקיד התחבירי של ארבעת החלקים המסומנים במשפט  (1) .ג 

 

 ומרת:א חיפוי ה עשה מ מאחורי ש הפילוסופיה    

    

 יה.ה  אל אילו כ  ודעים,י  ינםא שאנשים   המ   

 נסחו את המשפט השלם כמשפט שמני בעל פסוקית נשוא. (2)  

 

 (:4טת חלק ממשפט ממן המאמר )בהשד לפניכם פסקה  .13

אשית, היא מכירה באמת, ר (2) בל הלויאליות שונה קוטבית מן החיפוי.א (1) 

מכירה בכך שדברים נעשו, עובדות קרו, ואינה מנסה לתלוש בסתר דפים מתוך 

( 4) איש הלויאלי אינו מכחיש, אינו קובר את הדברים.ה (3) לימם.החיים ולהע

בל כיוון שהוא לויאלי, ינסה להבין את אהבדיל מן המחפה, הוא יכיר באמת, ל

עקבות מעשה החיפוי אנחנו ב (5) ...מניעי חברו שסרח, ישתדל להסבירם לאחרים

י גם מבינים יודעים פחות; בעקבות מעשה לויאליות אנחנו יודעים יותר, ואול

 על כל אלה, החיפוי הוא מעשה המונע תיקון.ו (6) יותר.

 (1). חיפויהלויאליות שונה קוטבית מן ה א. 

 מה התפקיד התחבירי של המילה 'קוטבית' במשפט? (1)  

 ם פעולה(.בשועל פירו את המנסחו את המשפט כמשפט שמני )ה (2)  

למילה 'קוטבית' ציינו מה התפקיד התחבירי של המילה המקבילה    

 במשפט שיצרתם.

נה יכירה בכך שדברים נעשו, עובדות קרו, וא, מלויאליות מכירה באמתה ב. 

 (2) מנסה לתלוש בסתר דפים מתוך החיים ולהעלימם.

 (3) האיש הלויאלי אינו מכחיש, אינו קובר את הדברים.  

ם זה לכל אחד מן המשפטים נושא תחבירי אחר, אבל מבחינת התוכן הם שווי  

 לזה. 

הסבירו במה הם שונים זה מזה, איזה מהם צפוי יותר ומה האפקט הרטורי   

 י פחות. ושיוצר הנושא הצפ

 (4מתוך משפט )... נסה להבין את מניעי חברו שסרחיוא היוון שהוא לויאלי, כ ג. 

 נתחו את המשפט )סוג ותחימה במידת הצורך(. (1)  

לסוג תחבירי אחר. ציינו את סוג  ותרמנסחו את המשפט מחדש תוך ה (2)  

 המשפט שכתבתם.
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מעשה לויאליות אנחנו  תעקבות מעשה החיפוי אנחנו יודעים פחות; בעקבוב ד. 

 (5) יודעים יותר, ואולי גם מבינים יותר.

 נסחו את המשפטים כמשפט איחוי. (1)  

 .עקבות מעשה החיפוי אנחנו יודעים פחותב (2)  

שהמילים "מעשה החיפוי" יהיו נושא המשפט  סחו את המשפט מחדש כךנ   

 )לא במשפט ייחוד(.

ביע את המשמעות של 'בעקבות' מאיזה חלק תחבירי במשפט שיצרתם  (3)  

 שבמשפט המקורי?

 (6) חיפוי הוא מעשה המונע תיקון.ה ה. 

 נתחו את המשפט ניתוח מלא. (1)  

ל הרטורי בין נסחו את המשפט מחדש כמשפט פועלי, והסבירו את ההבד (2)  

 שני הניסוחים.

 

 מן המאמר )בהשמטת משפט אחד(:י לפניכם פסקה  .14

 משפחה לבין קבוצה גדולה יותר היא השוואה בעייתית; ל השוואה ביןכ( 1) 

בל נראה שלמרות כל ההבדלים, הרבה ממה שנכון במשפחה, נכון גם א (2) 

 ל.בקבוצה אחרת, שקיים בה הוויי משותף ושותפות חיים וגור

 השלד שבארון" משום מה אינו נעלם:" (3) 

 וא מרקיב ומרעיל.ה( 4) 

מובנית בה הערכה עמוקה למציאות ויראת כבוד , ויאליות, בניגוד לחיפויל (5) 

 מפני האמת.

 הוא שיקול משני מאוד. –מה יגידו" " (6) 

 ומה תפקידו התחבירי. 1ציינו מהו החלק הרומז למשפט  2במשפט  (1) א. 

כמשפט מורכב אחד; במקום המילים  2-ו 1כתבו את האמור משפטים  (2)  

 .1משפט  תכתבו פסוקית שתכיל א 2שסימנתם במשפט 

 ( הוא משפט מורכב:2המשפט שלפניכם )חלק ממשפט  ב. 

גם בקבוצה אחרת, שקיים בה הוויי משותף  כוןנה שנכון במשפחה, מ  

 .ושותפות חיים וגורל

 יינו את תפקידן התחבירי.תחמו את הפסוקיות וצ (1)  

 ציינו את התפקיד התחבירי של המילה המסומנת בקו. (2)  

כמשפט אחד בעל חלקים כוללים שיש ביניהם יחס  4-ו 3ם ינסחו את משפט ג. 

 של ניגוד.
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ויאליות, בניגוד לחיפוי, מובנית בה הערכה עמוקה למציאות ויראת כבוד ל ד. 

 (5) מפני האמת.

 פט ייחוד. המירו אותו למשפט שאינו משפט ייחוד.המשפט הוא מש (1)  

לב לבעיית ההתאם  ציינו את הנושא והנשוא במשפט שהתקבל. )שימו (2)  

 במשפט הנתון.(

 (6) הוא שיקול משני מאוד. –מה יגידו" " ה. 

המשפט "מה יגידו" הוא משפט סתמי. הוסיפו נושא מפורש למשפט, על פי  (1)  

 העולה מן המאמר.

 מה התפקיד התחבירי של המשפט "מה יגידו" במשפט השלם? (2)  

מה יגידו" ישמש פסוקית "הוסיפו מילה או מילים למשפט השלם כך ש (3)  

 לוואי )התאימו את המשך המשפט לתוספת שהוספתם(.

 

 .י-גלפניכם המשפטים הפותחים של פסקות  .15

 (סקה ג)פ. ציר המרכזי של ההבדלה בין שני המושגים הוא היחס לאמתה – 

 (סקה ד)פ. בל הלויאליות שונה קוטבית מן החיפויא – 

ה במקורה מן המילה "לגאליות", כלומר רא במקרה המילה "לויאליות" גזול – 

 (סקה ה)פ. חוקיות

 (סקה ו)פ. מראית עין, הקבוצה המחפה היא קבוצה חזקהל – 

 (סקה ז)פ .ולי אין דוגמה טובה מזו של משפחה שאחד מבניה נתפס בגנבהא – 

 (סקה ח)פ .ין שתי המשפחות, הראשונה היא הפוחדת יותרב – 

 (סקה ט)פתוצאות קשות, שלא לומר מרעילות ממש.  חיפוי, בניגוד ללויאליות,ל – 

. ל השוואה בין משפחה לבין קבוצה גדולה יותר היא השוואה בעייתיתכ – 

 (סקה י)פ

עובדה זו מבחינת סוג  כל המשפטים מנוסחים בזמן הווה. על מה מעידה א. 

 המאמר?

 שם. –אוגד  –ציינו את המשפטים השמניים שהמבנה שלהם הוא: שם  ב. 

 ציינו את המשפטים בעלי נשוא שהוא צורת בינוני, וציינו גם את הנושא. .ג 

 קבעו את הנושא ואת הנשוא בשאר המשפטים. ד. 
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 שפט אחד המציג דוגמה:מיא הכולה  איפסקה  .16

צה לעמוד על חוסר ההבדלה הזאת בקרבנו, די לו שיעיין בעניינו של הסרן מי שרו 

ות על מתן פטורים ממילואים לאנשים שנגבתה פמחיל התותחנים, אשר סירב לח

מהם צורה אחרת, לא צבאית, של שירות ליחידה, כגון בהאדרת תדמיתה או 

 בתרומות כספיות.

 לפניכם תחילת המשפט שסומנו בו הפסוקיות: א. 

          
 י שרוצה לעמוד על חוסר ההבדלה הזאת בקרבנו,מ  

 ש'נ  
 ...הסרן י לו שיעיין בעניינו שלד  

 הסבירו את הקביעה שזהו משפט ייחוד )ציינו מהו הכינוי החוזר(. (1)  

 מה התפקיד התחבירי של הפסוקית השנייה. (2)  

 סיפורו של הסרן מובא כפסוקית לוואי. ב. 

מו את הפסוקית, וציינו את סוגה התחבירי )משפט פשוט / איחוי / תח (1)  

 מורכב(.

ה משפטים פשוטים בסדר כרונולוגי מן המוקדם שנסחו את הסיפור בשלו (2)  

 למאוחר. הנושא התחבירי של המשפט האחרון יהיה 'הסרן'.

 

 ערכת הצורותמ
 

 יהוי שורשיםז

שתי המילים הן משורשים שווי  -אחד חוץ מ -לפניכם חמישה זוגות מילים. בכולם  .17

 גזרה.

ִקלֹות  ִסּבֹות מ   (19ורה )ש נ 

עת   (20 הור)ש ֹוֶסֶפת ֵמיד 

ֲעֵשה )ה(ִחפּוי    (20שורה )מ 

שֹות ת  אֹות ק   (46ורה )שֹוצ 

ִמיתִש   ד   נּוי ת 

 ציינו את הזוג שבו שתי המילים אינן מאותה הגזרה. א. 

 חת מן המילים בכל הזוגות.ציינו את השורש של כל א ב. 
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ר מה "לגאליות", כלוילא במקרה המילה "לויאליות" גזורה במקורה מן המל .18

 (21ורה )ש .חוקיות

ֶרה: אלההשורש של כל אחת מן המילים היינו את צ  ק ,הִמל  , ִמק  רוֹ ל()כ   ,רוֹ מ   .מ 

 

 פועלה

 לפניכם כמה צורות בינוני בהקשרן במאמר. .19

 ורש ואת הבניין של כל אחת מהן.קבעו את הש א. 

בתוך ר )זמן עבלאת צורת הבינוני ( 5, 4)ני המשפטים האחרונים בשהמירו  ב. 

 .ההקשר(

 (1ורה )שאת ההבדל...  ןֵמִביוא ה (1)  

 (5ורה )ש בתרבות הפוליטית... םִריוֹ קברים רעים ד (2)  

 (52ורה )ש .גם בקבוצה אחרת ןוֹ נ כה שנכון במשפחה, מ (3)  

 (6ורה )ש. תֶטשֶ ש  ִמט  הבדלה בין חיפוי לבין לויאליות ה (4)  

ֵני לויאליותב (5)    (55ורה )ש מוקה למציאות.עהערכה  תֻמב 

 

 שלפניכם. 3-1משפטים בהבניין המשותף לשלושת הפעלים  יינו אתצ א. .20

 .םהפעלי ןקבעו את השורש של כל אחד מ ב. 

ה ן הפעלים )באותו מין ומספר( ונקדו אותכתבו את צורת ההווה של כל אחד מ ג. 

 ניקוד פונטי(.)

ֶאהל ניסיון של הבדלה כזאת כ (1)    (3ורה )ש .דקדוק של עניות ול ֵיר 

עּו  ִת וא אינו רוצה שהאמת ה (2)    (10ורה )ש. בחוץ ד 

 (45-44ורה )ש בוגד, מלשין. ֵראִיק  ל המנסה להעמיד עובדות על דיוקן כ (3)  

 

 :בהקשרן במאמר צורות בינוני בתפקיד שמנילפניכם  .21

קֹותמובדות ע (1)   (3ורה )ש ּוצ 

ִגיםמֻ ני ש (2)   (7ורה )שים נשו ש 

ֵני מ  חד מא (3)  י   (12ורה )ש השתיקה. חיפוי הואהַאפ 

ִנינסה להבין את יהוא  (4)   (18ורה )ש. חברו שסרח יעֵ מ 

 ציינו את הבניין ואת השורש של כל צורה. א. 

שם עצם או שם  –בעו מה חלק הדיבור שכל אחת מן הצורות שייכת אליו ק ב. 

 תואר.
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 והסבירו את דרך היווצרותו: ותהמודגש םימילהאחת מן  כלקבעו את השורש של  .22

ןינו [ אואה] (1)  י  ֻענ   (10ורה )ש ...שתצא לאור יום מ 

שֻ ל יחיד כ (2)  נ עמ   (31ורה )ש... כ 

 

ִקים מה אינו נעלם: הוא משו' שלד שבארון"'ה .23 ר  ִעיו במ  ר   (54-53ורה )ש." למ 

, וציינו את משמעות הבניין בכל אחת תציינו את הבניין המשותף לצורות המודגשו 

 מהן.

 

ת השינוי שחל אשלפניכם  3-1משפטים בהסבירו בכל אחד משלושת הפעלים  א. .24

 ונית.בהם כתוצאה מעיצור גרוני לעומת צורות פועל ללא עיצור גר

עּו  ִת  תמינו רוצה שהאאוא ה (1)    (10ורה )ש. בחוץ ד 

 (58ורה )ש. ם ממילואיםילחפות על מתן פטור ֵסֵרבסרן ה (2)  

רסרן ה (3)    (62ורה )ש מן החיל ֻהֲעב 

היחידה ה" .ב   (60ורה )ש" יד את עקרון שוויון השירות.-במחי ֵהֵפר 

והסבירו כיצד משפיעה , שהמודג קבעו את השורש ואת הבניין של הפועל  

 הרי"ש על צורת הפועל.

 

הגות הבלתי סבירה, אלא נא זו בלבד שהחיפוי גורם במישרין להמשך ההת"ל  .25

 (50-48ורה )ש." שהוא הורס כל אפשרות של תיקון, של היווצרות נורמה אחרת

 צדלבניינים שונים, וציינו  רבעהאהשייכים ל מות פעולהשמצאו במשפט לעיל  א. 

 ל שם פעולה את הבניין שהוא שייך אליו.כ

 הפעולה שלו. חרו את אחד הפעלים שבמשפט, העתיקו אותו וכתבו את שפםב ב. 

 

 יקוני הגייהת .26

 חרו את הצורה הנכונה.ב א. 

ֶרֶכתמֻ בחנה מעין זו ה (1)   תמֻ /  פ  כ  ר   (4-3שורה  על פי) מעיקרה. פ 

ֶנהשלילי מעיקרו, , חדאושג מ (2)   נ הנִ /  ִנמ  . עם הדברים המחריבים עולם מ 

 (7ל פי שורה )ע

ִחית  /  שִחיכ  ת  שפחה מחפה מ (3)    (34-33ורה )ש. את מעורבותו דימ שכ 
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ּב  שנשים א (4)   הִנג  הנִ /  ת  ת  ב  הם צורה אחרת, לא צבאית, של שירות מ ג 

 (58ורה )ש. ליחידה

 מפשע. ִפיםח  /  ִפיםח  ם ה (5)  

מתוך : שיביהמחפה על מה ולמה... קרוב לוודאי שתשאל את  אם" ב. 

 (14-13ורה ש" לויאליות.

 ונות:כמחקו את האפשרויות הלא נ  

יביָּׂ צורת העבר של הפועל    צורת ההווה של הפועל ; ביִש הֵ /  ביִש ִה יא: ה ש 

 .ביִש מֵ /  ביִש מ  היא: 

 

 שםה

 ת שמות.לפניכם שלושה שמות )מן המאמר(, ולאחר כל אחד מהם רשימ .27

 ציינו את השורש של כל שם. א. 

 .בחרו מן הרשימה שם אחר שהוא מאותו המשקל ומאותה הגזרה ב. 

 שורש: __________ – (65שורה ) ִדינ המ   (1)  

ילָּׂהְמ ם עצם אחר מאותו משקל ומאותה גזרה: ש    ילָּׂהְמ , ח  הְמ , ע  ימ  , ש 

לָּׂהְמ , לּונָּׂהְמ   .ג 

הת   (2)    ורש: __________ש – (59שורה ) רּומ 

הְּת ם עצם אחר מאותו משקל ומאותה גזרה: ש    הְּת , פּוסָּׂ הְּת , קּומָּׂ יכָּׂ , מ 

 .הכָּׂ לּוְמ 

ָאהה   (3)   ו   שורש: __________ –( 46שורה ) ש 

הה  ם עצם אחר מאותו משקל ומאותה גזרה: ש    רָּׂ ָאהה  , ֲאדָּׂ ָאהה, ְמצָּׂ , וֹדָּׂ

יָּׂהה  , נָָּׂאההֲ   .ְדמָּׂ

 

 .ּות-מודגשים ארבעה שמות המסתיימים בובה א לפניכם פסקה  .28

 – ֹוי אִליּותל ןאל פוליטיקאי ממוצע אם הוא מבין את ההבדל בין חיפוי לבי"ש 

כּותוֹ ִה וקרוב לוודאי שיביט בשואל בתמיהה. עצם  י  ת  נּותנֶ הלקבוצה, עצם  ש   ֱאמ 

יראה שהוא חייב לה, הן עובדות מוצקות כל כך, עד שכל ניסיון של הבדלה כזאת י

 ..."ִניּותעֲ לו דקדוק של 

 מה המשותף לכל השמות מבחינת המשמעות? א. 

 שייכת למשקל ובאילו היא צורן סופי? ּות-ומת יבאיזה מן השמות הס ב. 
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 :ּות-לפניכם עוד כמה מילים בסיומת  ג. 

ב, (23) יּותֻחִק    ֹער  מ, (34) תּומ  טוֹ ִהת  ִצי, (53) תּופת  שֻ  ,(39) תּוט   ,(56) תּואמ 

בּותהֵ , (60) תּורשֵ  ק   .ּותנֹושאֱ , ר 

 גוריות הבאות:טדוגמה אחת לכל אחת מן הקו מתוך רשימה זו כתב  

 ּות הקשור לבניין התפעל;-שם פעולה בסיומת  –  

 ּות הקשור לבניין נפעל;-שם פעולה בסיומת  –  

 ;ּות-צורת בינוני +  –  

 ;ּות-+ יִם שם תואר בסיומת  –  

 ;ּות-עצם +  שם –  

 שם שבו התי"ו הסופית שייכת לשורש. –  

 

צא דופן. זהו אותו לפי ההנחיות ובכל אחת מקבוצות השמות שלפניכם יש שם י .29

 שלהלן, ותנו הסבר מפורט בכל מקרה לתשובתכם:

 באיזו קבוצה כל השמות נוצרו משורש ומשקל, אך משקל אחד מהם שונה? א. 

 חבריו בדרך התצורה?מדל ם אחד נבשבאיזו קבוצה  ב. 

 באיזו קבוצה השמות שווי משקל אך באחד מהם משמעות המשקל שונה? ג. 

המ  , ֵהל הק  מ   –    ֲאִפי המ  , ֲאֵפר 

הִמ  –   ג  ל  הִמ , פ  ר  פ  המ  , ת  ב  צ   ח 

ֵהל המ   –   הִמ , ק  ח  פ  המ  , ש  ב  ש   ח 

 

 לפניכם רשימת מילים המסתיימות בנו"ן סופית. .30

יֹוןנִ   ןָא, (3) ס  ד  ןִד , (34) יןִד , (30) מּוןאֵ , (31) ב  ןעִ , (52) כֹוןנ  , (45) יּוק  י   יֹוןו  ִש , (54) נ 

ןת, (60) ח   .(58) ֹות 

 ציינו את תפקידה של הנו"ן בכל אחת מן המילים על פי הרשימה הזאת: 

אות שורש / חלק מן המשקל / חלק של צורן גזירה סופי / חלק של צורן נטייה  

 פי.סו
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 אלות להעמקהש –פועל ה

 ובה פעלים מודגשים:ז לפניכם פסקה  .31

שפחה מ( 2)ו של משפחה שאחד מבניה נתפס בגנבה. זולי אין דוגמה טובה מא (1) 

למלט אותו מדין, כיוון  הנ סֶ ת  מיד את מעורבותו, גם בפני עצמה,  כחישתמחפה 

ת, ואף לא בכל מי שאין לה אמון במערכת המשפט ולא בשום מערכת מטפל

ֵנע  ת  עומת זאת משפחה לויאלית ל (3) שמחוצה לה. כ   אאבל היא ל, ֶדהוֹ יאותו ש ש 

נ כֵ ִת  פֵ ת  לו, להפך: היא  רת  לו את עורך הדין הטוב ביותר, את התרפיסט הטוב  שח 

ַאגביותר, ו רשימיו בכלא  ִתד  ב  ע  ד  ִת יא ה( 4)בצורה הטובה ביותר שאפשר.  ּוי   ֶההז 

ּבִ כך היא ב( 5)אתו ולא עם מעשיו.  בעצם את אמונה במערכת ובחברה;  הע  ימ 

ֻדּב  כלומר,  מפני התמוטטות אם חלילה דברים  תשֶ שֶ וֹ חשאינה  במשפחה רמ 

ג   ִניואינה , לּוִית  כ  מראש שכל סביבתה היא בחזקת אויבת ה הח  מ  ח   לה בפינה. המ 

 לים )המודגשים(.קבעו שורש ובניין של כל אחד מן הפע א. 

 מנוסחים בזמן עתיד. 4-2המשפטים  ב. 

רו מדוע נבחר זמן עתיד בניסוח ינסחו אותם בזמן הווה )במידת האפשר(, והסב  

 המקורי.  

בין שני הפעלים  שמעותמבושורש, בניין, זמן, גוף( ) יתוחנציינו את ההבדלים ב ג. 

 במשפטים שלפניכם:

ד  ִת יא ה"    (4משפט )." עשיואתו ולא עם מ ֶההז 

ד  ִת "    "בקשה כדי שאוכל לתת לך להיכנס.ב ֶההז 

 

 דגשים מבחינת דרך הגיזרון שלהם?ומה המשותף לשני הפעלים המ .32

יֵ די לו ש..., י שרוצה לעמוד על חוסר ההבדלה הזאתמ –  ע  ... בעניינו של הסרן ןי 

 (57ורה )ש

ש   –  ת  ִהל   (63ורה ש). על אבא, לך לך אפוא מן הבית נ 
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 (3גם דל) מזי תשובותר
 

 בנה והבעהה

שית, שההבדל ביניהן יההתלבטות היא בין שתי האפשרויות השנייה והשל ב. .1

מלכתחילה הוא הבדל דק. נראה שמטרתה העיקרית של הכותבת לבסס את 

הטענה שהתנהגות מחפה פסולה, וההתנהגות הלויאלית מתוארת במאמר לא לשם 

ש את מגרעותיו של החיפוי וכן כהצעה חלופית נכונה עצמה אלא כדי להדגי

ומועדפת. אפשר ללמוד על כך מן הדוגמה המובאת לקראת סוף המאמר בנוגע 

לסרן מחיל התותחנים: הכותבת יוצאת נגד מה שמכונה בטעות 'לויאליות' ושהיא 

מציעה לו את הכינוי 'חיפוי', ואם כן המאמר לא נכתב כדי להמליץ לנו באיזו 

 דרכי ההתנהגות לבחור אלא כדי להוקיע את ההתנהגות הפסולה. משתי

 

 :דוגמאות למבנים של השוואה א. .2

 יוביח השניו, מחריבים עולםהמעיקרו, נמנה עם הדברים  ליליש חדהא  

 ב(פסקה ). עולם להתקיים ולהתקדםלומאפשר 

 ד(פסקה )... המחפה, הוא הבדיל מןל  

אנחנו  עשה לויאליותמבעקבות ; חותפעים אנחנו יוד עשה החיפוימעקבות ב  

 (ד פסקה). ותרייודעים 

המילה "חיפוי" בעברית  אילוו...; מן המילה "לויאליות" גזורה במקורה...  

 (ה פסקה)... אלא גם ל..., קשורה לא רק ב

... תשכנע אותו ש שפחה לויאליתמ עומת זאתל... תכחיש מיד שפחה מחפהמ  

 (ז פסקה)

 ח(פסקה ). ותריחות, הראשונה היא הפוחדת ין שתי המשפב  

 ט(פסקה ). תוצאות קשות, לויאליותלניגוד ב, חיפויל  

 י(פסקה ). בקבוצה אחרת םג כוןנבמשפחה,  בה ממה שנכוןהר  

 (איפסקה )... מובנית בה הערכה, חיפויל ניגודב, ויאליותל  

; ג(פסקה )הבדלה ; (בפסקה )שונים ; א(פסקה )מילים של השוואה: הבדל, הבדלה  ב. 

הבדלה ; (איפסקה ) וסר ההבדלה; חי(פסקה ) ההבדלים, שוואהה ;ד(פסקה )שונה 

 .(דיה קפס)
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 רמת לשון גבוהה; – קדוק של עניותד – א. .5

 מרה: דיוק בפרטים קטנים וחסרי חשיבות.ה     

ן אבן לקוח מלשון חז"ל ופירושו )לפי מילו קדוקי עניותדבמקורו הביטוי : ערהה   

שושן( ייסורים של עוני )'דקדוק' כאן = דכדוך(. כבר בימי הביניים נעשה בו שימוש 

 המשמש כאן. עמושאל במשמ

 לשון הדיבור; – מחכה לה בפינהה –  

 ורבת לה.האמרה: ה     

 רמת לשון גבוהה; – ד שילשים ועד ריבעיםע –  

 מרה: עד לדור הנכדים והנינים, לדורות.ה     

ִנים : ערהה    ל ּב  נ א ֹפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ע  לע  הניב על פי "ִכי ָאֹנִכי ... ֵאל ק  ים ְוע  ל ש   ל ש 

ים ע  ב  ָאי" )שמות כ, ה(, ותינתן הדעת להבדל השימוש )על / עד(. ר  שֹנ   ל 

 מאוד, באופן חיוני; – אוויר לנשימהכ (1) ב. 

הזמן, לעתים  יתרחשו שערוריות כל – צוצו לנו שערוריות לבקריםי   

 קרובות;

לא יחול שינוי בתרבות  – ני התרבות הפוליטית שלנו לא ישתנופ   

 ו.נהפוליטית של

השימוש התדיר בניבים מלמד על שליטה במכמני הלשון ועל כישרון  (2)  

 ביטוי, ועשוי להרשים את הקורא.

 

; "תלוש בסתר דפים מתוך החיים ולהעלימםלשני שימושים מטפוריים: " א. .6

 ".ינו קובר את הדברים"א

השימוש המטפורי הראשון רענן ומקורי ובונה ציור שלם; השימוש במילה  ב. 

 קובר' לציון העלמה של דברים הוא שימוש שגור.'

 את שני השימושים המטפוריים אפשר להמיר בפועל: להעלים, להסתיר. ג. 

וא הבהרה שני השימושים המטפוריים נרדפים זה לזה; נראה שתפקידם ה ד. 

 שכן מדובר בחזרה במילים אחרות על אותו הרעיון., והדגשה

 

 ת אין הדבר כפי שהוא נראה כלפי חוץ.מלכאורה, בא – מראית עיןל א. .7

הקבוצה המחפה נראית כלפי חוץ קבוצה חזקה, אבל באמת / בעצם מדובר  ב. 

 בקבוצה חלשה.

ריה תומכים זה בזה, הקבוצה המחפה נראית כאילו היא קבוצה מגובשת וחב ג. 

אבל מכיוון שאינה מוכנה להתעמת עם גורמים שליליים ועם מעשים שליליים 
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סופה שהגורמים האלה ישתלטו עליה , ה ולחשוף אותם ולטפל בהםכשיש בתו

 ויהרסו אותה מבפנים.

 

 ביטויים מעצימים, סופרלטיביים. – משותףה א. .8

 ובלי מאמץ.בבת אחת ובקלות / במהירות  –" מחי יד"ב ב. 

 בזוי, מושחת. –" לוז"נ ג. 

 

א בלתי צפוי ומכין את הקורא לדבר שלדעת הכותבת ה לוש נקודותשהסימן  .9

הנתון בין סוגריים ומתייחס  ימן הקריאהס)ושהיא כמובן מסתייגת ממנו(. 

למובאה מפנה את תשומת לב הקורא להסתייגות של הכותבת מן האמור במובאה, 

אה. באמצעות שני הסימנים הללו הכותבת מדגישה את לתמיהה שלה על המוב

 עמדתה הביקורתית על האמור במובאה.

 

ם בצבא לא הבינו שהם לא חסמבה אלא שייכים למדינה, מה לנו כי יאם אנשו" .10

 "נלין על פוליטיקאים, שזה עתה נכנסו לזירה הפוליטית.

חה שבצבא יש הקל הוא הצבא, והחומר הוא העולם הפוליטי: הכותבת מני א. 

נורמות התנהגות נאותות אבל נתגלו בו נורמות התנהגות קלוקלות. הצבא 

חשבת לתחום שיש בו פחות הקפדה על אמות הניטיקה, לאפוא מלמד על הפו

 מידה מוסריות.

 אמצעים רטוריים נוספים: ב. 

הפסקה כולה )שהיא משפט אחד( מנוסחת כשאלה  –שאלה רטורית  –  

 רטורית;

מלגלגת על התנהגות האנשים בצבא על ידי שימוש בשם "חסמבה"  הכותבת –  

רום המדינה וראשית המדינה ט)חבורת ילדים בדיונית שעלילותיה מימי 

 מתוארות בסדרת ספרים לילדים(.

ניב המבוסס על המקרא, על פי דברי משה ואהרן אל בני  –מה לנו כי נלין" " –  

 ת טז, ז(.ישראל: "ונחנו מה כי תלינו עלינו" )שמו

 

 חבירת

 "ציר המרכזי של ההבדלה בין שני המושגים הוא היחס לאמת."ה :1משפט  א. .12

חד ממאפייני החיפוי הוא, כמובן, השתיקה, ההעלמה, איסור "א :4 טשפמ  

 "הדיבור.
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 1הוא משפט בעל נשוא כולל וכן יש בו הסגר; במשפט  4הבדלים: משפט  (1)  

 השם הראשון אינו מיודע. 4לו במשפט שני עיקרי המשפט מיודעים ואי

 גרעיני הנושא והנשוא: (2)  

 )לאמת(; סהיח –: הציר )המרכזי( 1משפט    

 השתיקה, ההעלמה, האיסור. –: אחד )ממאפייני החיפוי( 2משפט    

 משפט שמני: (3)  

 שני המושגים נבדלים ביניהם בעיקר ביחס לאמת. – 1שפט מ   

 ין, כמובן, בשתיקה, בהעלמה, באיסור הדיבור.החיפוי מאופי – 4שפט מ   

 מושא        שואנ  ס' נושא      פ   ניתוח (1) ב. 

 .סתיר את האמתמ מחפה ש י מ    

 .ה שאנשים אינם יודעים, כאילו לא היהממשפט דומה:  (2)  

הוא משפט כולל באשר יש שלושה נשואים שונים לפסוקית  2משפט  (3)  

ינו מעוניין שתצא לאור ( א2)מסתיר את האמת, ( 1) – הנושא "מי שמחפה"

 .ינו רוצה שהיא תיוודע בחוץ( א3)יום, 

החלקים הכוללים נרדפים זה לזה; החזרה על אותו תוכן במילים אחרות  (4)  

 יוצר הדגשה והבלטה.

 ניתוח (1) ג. 

      נושא     

     וואיל        

 חיפוי אומרת:ה עשה מ מאחורי ש הפילוסופיה    

 סוקית מושאפ     

 ס' נושאפ 

 ה שאנשים אינם יודעים, כאילו לא היה.מ   

 

 פילוסופיה שמאחורי מעשה החיפויהמשפט שמני בעל פסוקית נשוא:  (2)  

 .מה שאנשים אינם יודעים, כאילו לא היה: היא

 

 .לויאליות שונה קוטבית מן החיפויה א. .13

 תיאור.=  וטביתק (1)  

משפט שמני: השוני בין הלויאליות ובין החיפוי הוא קוטבי / הוא שוני  (2)  

 קוטבי.

 / לוואי. אנשו – וטביק   
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ואילו הנושא , "הלויאליות" מציין את התכונה המופשטת 2הנושא במשפט  ב. 

 "האיש הלויאלי" מציין את בעל התכונה. 3במשפט 

ימוש בתכונה המופשטת השימוש הצפוי הוא "האיש הלויאלי", ואילו הש  

כנושא יוצר האנשה של התכונה ועל ידי כך מבליט את המסר שהכותבת 

 .מעוניינת בו

 ניתוח: משפט מורכב בעל פסוקית תיאור )סיבה(. (1) ג. 

 פס' לוואי      פסוקית תיאור       

 .נסה להבין את מניעי חברו שסרחיוא היוון שהוא לויאלי, כ   

 –חברו שסרח...  עיוא לויאלי),( ולכן הוא ינסה להבין את מני: ההרמה (2)  

 משפט איחוי.

בעקבות  ואילו, בות מעשה החיפוי אנחנו יודעים פחותקעבמשפט איחוי:  (1) ד. 

 .מעשה לויאליות אנחנו יודעים יותר, ואולי גם מבינים יותר

 המרה: מעשה החיפוי גורם לנו לדעת פחות. (2)  

 הנשוא. –מביע את המשמעות של 'בעקבות' ה יהחלק התחביר (3)  

 ניתוח (1) ה. 

  סוקית לוואיפ          

 אוגד  נשוא      נש'      מושא    נושא      

 חיפוי הוא מעשה המונע תיקון.ה    

 ניסוח כמשפט פועלי: החיפוי מונע תיקון. / מעשה החיפוי מונע תיקון. (2)  

רי "מונע תיקון" המובא כפסוקית לוואי ההבדל הרטורי: בניסוח המקו   

המסר  גמוצג כתכונה, תכונה קבועה של החיפוי. גם במשפט הפועלי מוש

של הקביעות על ידי השימוש בהווה המציין מצב תמידי, אך בניסוח זה 

 הרעיון של הקביעות מודגש פחות.

 

 )ויתור(. תפקידו: תיאור –: "למרות כל ההבדלים" 1החלק הרומז למשפט  (1) א. .14

שוואה בין משפחה לבין ההף על פי שאבל נראה שאמשפט מורכב אחד:  (2)  

הרבה ממה שנכון במשפחה, , היא השוואה בעייתית קבוצה גדולה יותר

 .נכון גם בקבוצה אחרת

 שואנ       סוקית נושאפ      ב. 

 גם בקבוצה אחרת, כוןנה שנכון במשפחה, מ  

 סוקית לוואיפ     

 .יים בה הוויי משותף ושותפות חיים וגורלקש  
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 משפט בעל חלקים כוללים שיש ביניהם יחס של ניגוד: ג. 

 רקיב ומרעיל.מאלא  השלד שבארון" משום מה אינו נעלם"  

המרה למשפט שאינו משפט ייחוד: בלויאליות, בניגוד לחיפוי, מובנית  (1) ד. 

 ...מציאות ויראת כבוד מפני האמת.להערכה עמוקה 

 הנושא: הערכה ויראת כבוד; הנשוא: מובנית )צ"ל: מובנות(. (2)  

 י מאוד.נהוא שיקול מש –מה יגידו" " ה. 

הוספת נושא מפורש: מה יגידו אנשים מקבוצות אחרות / מה יגידו  (1)  

 השכנים.

 נושא. –"מה יגידו"  (2)  

הוא  השאלה "מה יגידו" היא שיקול משני מאוד / החשש "מה יגידו" (3)  

 שיקול משני.

 

 המאמר מתאר ומנתח תופעה, ולשון ההווה משמשת כאן להבעת מצב תמידי. א. .15

 שם: –אוגד  –המשפטים השמניים במבנה שם  .ב 

 וגד  נשואא                         ושאנ       

 (3). ציר המרכזי של ההבדלה בין שני המושגים הוא היחס לאמתה  –  

 וגד  נשואא               ושאנ        

 (6). מראית עין, הקבוצה המחפה היא קבוצה חזקהל  –  

 וגד     נשואא            נושא              

 (10). ל השוואה בין משפחה לבין קבוצה גדולה יותר היא השוואה בעייתיתכ –  

 המשפטים בעלי נשוא שהוא צורת בינוני: ג. 

 שואנ       ושאנ          

 (4). בל הלויאליות שונה קוטבית מן החיפויא –  

 נשוא           ושאנ                      

א במקרה המילה "לויאליות" גזורה במקורה מן המילה "לגאליות", ל –  

 (5). כלומר חוקיות

 שוא  נושאנ                 ד. 

 (7) .לי אין דוגמה טובה מזו של משפחה שאחד מבניה נתפס בגנבהוא  –  

  סוקית נשואפ   נושא       אוגד                           

 (8) .אשונה היא הפוחדת יותררין שתי המשפחות, הב –  

 נושא                שואנ            

 (9) חיפוי, בניגוד ללויאליות, תוצאות קשות, שלא לומר מרעילות ממש.ל –  
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וד; הכינוי החוזר אליה "לו": די למי הפסוקית הפותחת היא חלק ייח (1) א. .16

 שרוצה... לעיין ב...

 ית השנייה: פסוקית נושא.קהתפקיד התחבירי של הפסו (2)  

שר סירב לחפות על מתן פטורים ממילואים לאנשים אפסוקית הלוואי: " (1) ב. 

שנגבתה מהם צורה אחרת, לא צבאית, של שירות ליחידה, כגון בהאדרת 

סוגה התחבירי: משפט מורכב בעל ." כספיותתדמיתה או בתרומות 

היא בעלת חלק  יפסוקית הלווא. שנגבתה" עד הסוף()" פסוקית לוואי

 כולל.

 ניסוח הסיפור בשלושה משפטים פשוטים: (2)  

היחידה גבתה מאנשים שירות בצורה לא צבאית, כגון בהאדרת  –   

 תדמיתה או בתרומות כספיות.

 ממילואים )ביחידה(. אנשים אלו קיבלו פטורים –   

 הסרן סירב לחפות על מתן פטורים אלו. –   

 

 ערכת הצורותמ

ן (1) .22 ְניָּׂ ן )שהוא כשלעצמו מן  – ְמע  י  שורש עני"ן; שורש תנייני הגזור מן השם ִענ 

 השורש ענ"י(.

 שורש שכנ"ע; שפעל + כנ"ע. – ְכנָּׂעְמש   (2) 

 

י .23 ְרק  י, במ  ְרע  ִק בניין הפעיל. מ   – למ  ִעישינוי מצב )=נרקב(; מ   –ב יר  פועל גורם  –ל ר 

 )גורם להרעלה(.

 

; התפעל() תנהגותה; הפעיל() משךה; פיעל() יקוןת, ויפיחשמות פעולה:  .א .25

 נפעל(.) יווצרותה

 (ֶרסהֶ ) ריסהה/  רימהג –שם פעולה מבניין אחר: בניין קל  .ב 

 

 כל השמות מופשטים. א. .28

ְיכּותה   ב.  ּות הוא חלק מן המשקל; בשאר השמות מדובר בצורן -הצורן  – ְשּת 

יּותלסופי:  נּותנֶ ; ּות-+ לויאלי  – וֹיָּׂאל  יּותעֲ  ; ּות-נאמן +  – ֱאמָּׂ  .ּות-עני +  – נ 

ְתמ –ּות הקשור לבניין התפעל -שם פעולה בסיומת  – ג.   .תּוְטטוֹ ה 

ְקבּוה   –ּות הקשור לבניין נפעל -שם פעולה בסיומת  –    .תרָּׂ

ב –ת ּו-צורת בינוני +  –   י, תּוְמֹערָּׂ  .תאּוְמצ 
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ק   – תּו- + יִם שם תואר בסיומת  –    .יּותח 

 .ּותנוֹשאֱ  ,תּופּתָּׂ ש   –ת ּו-שם עצם +  –  

 .תּורש   –שם שבו התי"ו הסופית שייכת לשורש  –  

 

לָּׂהמ  משקל שונה:  א. .29 ֵעל ה; מ – ְקה  פ  המ  שקל מ  חָּׂ בָּׂ מ  ו ְשפָּׂ ל ה; – הְחשָּׂ ע   משקל ִמפ 

המ  העיצור הגרוני ח' במילה : ערה להוראהה   בָּׂ במ"ם  aנועת תגורם להופעת  ְחשָּׂ

 )שהיא כידוע התנועה המקורית של המשקל(.

המ  דרך תצורה שונה:  ב.  יָּׂ ֲאֶפה( + צורן סופי )ִםי ה(;  – ֲאפ  לָּׂהמ  בסיס )מ   ְקה 

המ  ו רָּׂ עֵ  – ֲאפ  פ   .ל ה(שורש )קה"ל, אפ"ר( ומשקל )מ 

המ  משמעות משקל שונה: השמות  ג.  רָּׂ המ  , ְתפָּׂ בָּׂ  מציינים מקומות, ואילו השם ְחצָּׂ

גָּׂהמ   הפ  ש  אינו מציין מקום )והשווה: ִמ  ְפלָּׂ ש  , מ  ח  הח  (. המשקל המשותף: ב 

ל ה. ע   ִמפ 

 

מיד את מעורבותו, גם בפני עצמה,  כחישהמשפחה מחפה מיסוח בזמן הווה: נ ב. .31

, ֶדהוֹ יאותו ש שכנעתמלעומת זאת משפחה לויאלית ... מדין למלט אותו נסהמ

לו את עורך הדין הטוב  חפשתמ: היא ךלו, להפ תנכרתמ ינהאאבל היא 

ְברשימיו בכלא  ואגתדו..., ביותר ע  בצורה הטובה ביותר שאפשר. היא  ּוי 

 אתו ולא עם מעשיו. זדההמ

גות שאינה מיוחסת מתאימות לתאר התנה –הווה ועתיד  –שתי דרכי הניסוח   

ן מלמקרה מסוים אלא היא התנהגות אפשרית כללית. עם זאת הניסוח בז

עתיד מתאים כאן יותר משום שמדובר בהתנהגות משוערת הבאה בתגובה 

 למקרה היפותטי שהכותבת מציבה, והשערה יפה לה ניסוח בלשון עתיד.

 .אתו ולא עם מעשיו ֶההְזד  ּת  יא ה – ג. 

 נסתרת; המשמעות: הרגשת קרבה )זהות(., עתיד, התפעל, "יהזניתוח הפועל:   

 .די שאוכל לתת לך להיכנסכבקשה ב ֶההְזד  ּת   –  

 שם וכד'. –נוכח; המשמעות: גילוי זהות , עתיד, התפעל, ה"יזניתוח הפועל:   

 

שורשי שני הפעלים גזורים משמות איברים בגוף ומציינים פעולה הקשורה לאיבר  .32

 ממנו:שהם גזורים 

י    ִין. – ןְיע   השורש עי"ן גזור מן האיבר ע 

ְלש     ן גזור מן האיבר לשון."השורש לש – ְנּתָּׂ ה 

, ֶהֱאִזין,  –אפשר להרחיב בדוגמאות נוספות  :הערה להוראה  ִּביע  ה, ִהצ  ד  ף, ִרגֵ ע  י   .לר 



 

 

 

 

פחנ  ס

םט רי צ ק ם  טי ס  ק

ן ו לשו ת  ו י ו ל עי  פ
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 ודעה. מ1
 

 וףנקתה בב
 
 .ליוןעה גליל, הריםוף הנקום: מ

תמונות , ח עציםת, אביתי ווירהא קתות מבודדות,: באפייניםמ

 מטבחון מאובזר., מיוחדות על הקירות, חדר שינה יפה ורומנטי

עלת המקום מפנקת: ריבות ביתיות ומאכלים מיוחדים, ובסמוך ב

לול תרנגולות ממנו אפשר לשלוף ביצים טריות. בני הזוג הם אנשי 

 שיחה חביבים.

אני לא אשכח את החביתה של הבוקר, את : "פר המבקריםס

שנשלפו מהלול הסמוך, ובכלל את הארוחה המשגעת  םהביצי

 שבעלת המקום הגישה, השינה המשובחת והחדר הנפלא".

 .וף הריםנסעו בכביש הצפון, והמשיכו עד  מושב  יך מגיעים?א

טיולי מרעה בחיק הטבע, מערת קשת ומערת  יולים בסביבה:ט

 אר.פ

 

 

 א

 ב

 

 

 

 

 ג

 

 

 ד

 ה

 

יות עולות מתוך צנוטומפסקה ב את כל שמות התואר. אילו קיקו עתה .1 .א

 צרתם?יהרשימה ש

גם  והתייחס תשובתכםב יצד תורמים שמות התואר למטרתו של המוען.כ .2 

 מטרת הכתיבה.לם גנמענים ול

 

 פסקה ג היא מובאה. .ב

 ?מטרת הכותבל ובאהמה תיצד  תורמכ .1 

 המסר? ובאה וכיצד הם מסייעים להעברתבמשמשים מילו אמצעים לשוניים א .2 

 היתהכהסבר המיועדת לתלמידי ת פסקו שימוש בגוף ראשון. כתב יש הבמובא .3 

דוגמאות נוספות לשימוש  אויהב םכל חשיבות השימוש בגוף ראשון. בכתיבתע

 בגוף זה.

 

סקה ג מבחינת משלב השוו בין שמות התואר שבפסקה ב לשמות התואר שבפ .ג

 הלשון ומבחינת העומס הריגושי וההעצמה )סופרלטיביות(.
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 דיעה בעיתון. י2
 

 גבינה הצהובהה
 

נוצרה, כמובן, ה המהומה סביב מסע הפרסום לגבינה הצהוב (1)

יך א (2)כתוצאה מכוונות טובות של "אזרחים שאכפת להם". 

יר ייתכן, הם אומרים, לעודד צריכה מוגברת של מוצר עש

מדינה, הם אומרים, צריכה ה (3)בכולסטרול, העלול להזיק? 

 לעשות משהו.
 

 הו?מיש הסגר.  1משפט ב .1 .א

 האם הוא מוסר את אותה משמעות? חר במשפט.א םאת ההסגר במקו וצבש .2 

 סבירו לאור זאת מה רצה הכותב לומר בהצבת ההסגר במקום שהוצב.ה .3 

 

ה הצהובה נוצרה כתוצאה מכוונות טובות של מהומה סביב מסע הפרסום לגבינה .ב

 אזרחים".

 ותוצאה. משפט זה יש מבנה של סיבהב 

 יינו מהי הסיבה ומהי התוצאה.צ .1 

 ינו את הסוג התחבירי של המשפט הנתון: פשוט , מאוחה, מורכב.יצ .2 

 חר של סיבה ותוצאה, וציינו את סוגו התחבירי.אהמירו את המשפט למבנה  .3 

 

 מופיע פעמיים הפועל "אומרים". 3-ו 2ים משפטב ג.

 בטאו את הנימה של הדברים הנאמרים.יהחליפו פועל זה בפעלים אחרים ש      

 

 של סמיכות מפורקת. יקרויותהש שתי ידיעה בי ד.

 .יקרויותהינו את שתי יצ .1 

 וע בשני המקרים לא ניתן היה לנקוט סמיכות רגילה.מדסבירו ה .2 
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 נהמשותרת וכ ותרת ראשית. כ3

 

 והוחזר לעבודה –וטר בגלל ה"קוקו" שלו פ

ומי בתל אביב, שפוטר מכיוון ששערו אומר במשרדי הביטוח הלש

הארוך היה אסוף ב"קוקו", הוחזר לעבודה בעקבות התערבות 

 האגודה לזכויות האזרח.

 

ת כל ההבדלים בין הכותרת הראשית לכותרת המשנה מבחינת התוכן אציינו  א.

 .והמבנה

 

 עתיקו את המשפט שבכותרת המשנה, ונתחו אותו ניתוח תחבירי.ה .1 ב.

  –ת סוג המשפט אציינו   

 תחמו את הפסוקיות וציינו את תפקידן התחבירי. –אם הוא מורכב   

 תחמו את האיברים וציינו את סוגם התחבירי. –אם הוא משפט איחוי   

 ות האירועים.את כותרת המשנה למשפטים לפי סדר התפתחו רקפ .2 

  את היחס הלוגי שבין המשפטים. ונייצ .3 
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 נחיות. ה4
 

נאסר , 2000שיצא לאור באוקטובר , של "ערוץ חינוכי" 51גיליון ב

השימוש בקורקינט במוסדות החינוך, ופורסמו כללי הבטיחות 

 לשימוש בו בשעות הפנאי ובחופשות.

שי חנייה אסרה נסיעה בקורקינטים במקומות כגון כבישים, מגרנ

ומגרשי משחקים כדי לא לפגוע בהולכי רגל. הילדים התבקשו 

ה כמגני ברכיים ולהימנע מנסיעה בשעות החשֵ ולחבוש קסדה 

 וכשיורד גשם.

 

 בקטע יש שימוש רב בפעלים סבילים. .א

 וציינו את הבניין של כל אחד., ת הפעלים הסביליםאמנו ס .1 

 יפו עושה פעולה מתאים.המירו את הניסוח מסביל לפעיל. הוס .2 

 

 שהתפרסמו. חיותנל העדווח מטע הק ב.

 כפי שאתם משערים שנוסחו במקור.ת נחיוהנסחו את ה 

/  אין יליםבמכגון משפטים הפותחים )יים למשפטים מודב ושתמשהכתיבתכם ב 

 (.ריך, צומלץ, מסור, אמותר, שי

 

 רבע מילים:אלפניכם חלופות עבריות ל ג.

גִ ג   –קורקינט   ִיםל   ל 

ִגִליֹותג   –סקטים    ל 

ִגִליֹותג   –רולרבליידס   בל   ל   ה 

ֶגֶשתג   –קטבורד ס   .ל 

 ך התצורה של כל מילה )או צירוף(.רסבירו את דה .1 

 הסבירו את הקשר בין המילה העברית ובין הכלי שהמילה מציינת. .2 
  

 


