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  נק' בסה"כ( 10) :קטע ב'

 העיר ראשון לציון

תושבים. העיר נמצאת במרכז  230,000-ראשון לציון היא העיר הרביעית בגודלה בישראל, וחיים בה כ

 יד חוף הים.-עלעיר נס ציונה, והחולון העיר יד -הארץ על

, והייתה יישוב חקלאי. את היישוב 1882ביולי  31 –)נולדה( ביום ט"ו באב תרמ"ב ראשון לציון נוסדה 

 עולים חדשים מרוסיה, שנקראו 'חובבי ציון'. 17הקימה קבוצה של 

הם קנו אדמה  .ת )בעבודת האדמה(בחקלאוההתחלה הייתה קשה. לתושבים הראשונים לא היה ֶיַדע 

ברון רוטשילד, שהיה יהודי עשיר מאוד, ראה את המצב לא מתאימה לחקלאות, ובאזור לא היו מים. ה

והחליט לעזור להם. הוא שלח כסף ואנשים בעלי ידע חקלאי כדי לעזור לתושבים לחפש מים,  ,הקשה

 יקב 'כרמל מזרחי'. –לנטוע ולגדל גפנים )ענבים(. הוא בנה במקום מפעל יין 

הקימו במושבה את בית  1886ן: בשנת בראשון לציוהחינוך והתרבות העבריים בארץ ישראל התחילו 

יהודה וחבריו המורים שגרו במקום, -הספר העברי הראשון 'חביב', ובו לימדו רק בעברית. אליעזר בן

'האֹוְרֶקְסְטָרה של  –כתבו לתלמידים את ספרי הלימוד הראשונים בעברית. גם את התזמורת הראשונה 

 ב'בית העם' ובגן הציבורי.הקימו בראשון לציון. התזמורת הופיעה  –ראשון' 

כיום ראשון לציון היא עיר של מסחר, תרבות ובילויים. בעיר יש היכל תרבות מודרני. מתקיימים בו 

. במערב העיר יש פארק מנגנת בו 'התזמורת הסימפונית ראשון לציון'ו הצגות, מופעים וקונצרטים, 

 ידו חוף ים וטיילת. -שעשועים גדול לילדים, ועל

 לפי הקטע:ו על השאלות ענ תרגיל:

 נק'( 3:                                                                                   )ראשון לציון. פרטים על 1

 א. איפה היא נמצאת? ____________________________________________________      

 __________________________________ ב. מתי הקימו אותה? ___________________   

 ג. מי הקים אותה? _______________________________________________________   

 נק'( 2)ההתחלה הייתה קשה".                                                     "כתוב:  5. בשורה 2

 _____________________________? ______של התושבים הראשונים מה היו הקשייםא.    

       ________________________________________________________________ 

 ___________הברון רוטשילד? _________________________________להם ב. איך עזר    

      ___________________________________________________________________ 

 נק'( 2)               מה מיוחד בבית הספר 'חביב'?                                                                 .3

 א.  __________________________________________________________________   

 ____ב. ______________________________________________________________   

 היום בראשון לציון?לבלות איך אפשר  .4 

    ____________________________________________________________________ 

 נק'( 3_______________________________________________________________ )    
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 נק' בסה"כ(  10: )קטע ג'

 רוח ולבריאות!ה צחוק טוב למצב

מחקר שהוצג לאחרונה בכנס של האגודה . כך עולה מהוא התרופה הטובה ביותר לבריאות הלבהצחוק 

 . האירופאית לקרדיולוגיה בפריז

, ולדם לזרום צרים יותר יותהדם להיכול לגרום לכלי נפשי מתח שֶ  ,מחקרים קודמיםבגילו כבר 

ימור רצו לברר האם קבוצת חוקרים מבית הספר לרפואה באוניברסיטת בולט .)לעבור( באיטיות

  .ולזרימה מהירה של הדם כלומר, להתרחבות כלי הדםלתגובה הפוכה  יכולים לגרוםרגשות חיוביים 

עצובה "להציל את טוראי רייאן", דרמה : הקרינו לסטודנטים שני סרטיםהם ערכו, הם במחקר ש

ם למכשירים קורעת לב ו"משתגעים על מרי", קומדיה רומנטית. החוקרים חיברו את המשתתפיו

ובכך לירידה  ,להיות צרים כלי הדםלוגילו שהדרמה המרגשת גרמה  ,המודדים לחץ דם ודפיקות לב

השינוי שראינו  )גודל( "עוצמת גרמה לכלי הדם להתרחב. מצחיקההקומדיה הואילו בזרימת הדם, 

לות לב " הסביר ד"ר מיכאל מילר, עורך המחקר "בדומה מאוד לפעיבכל פעם הופיעהאחרי הצחוק 

 י". ב  ירוֹ שנרשמת אחרי מאמץ א  

ו וצריך לקחת אות ,החיים מהלךחלק מ יהיהצחוק חזק חשוב מאוד שעורכי המחקר מסבירים ש

חשוב  כךת פעילות גופנית על בסיס יומי, חשוב לאכול ירקות ולעשוברצינות. במילים אחרות, כמו ש

 לא פחות גם לצחוק צחוק טוב מהבטן לפחות פעם ביום.

 

 

 לפי הקטע:ענו על השאלות  רגיל:ת

 נק'( 7)     ..."מחקר שהוצג... כך עולה מהצחוק הוא התרופה הטובה ביותר" כתוב: 1בשורה . 1

 מה רצו החוקרים לבדוק? __________________________________________________א.    

      _____________________________________________________________________ 

 ב. איך נערך המחקר? _______________________________________________________   

      _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 ו תוצאות המחקר? ___________________________________________________ג. מה הי   

     ______________________________________________________________________ 

 _______המחקר? ______________________________________________ ד. מהן מסקנות  

     ______________________________________________________________________ 

 הסבירו. _________________________ - איך תוכלו להשתמש במסקנות המחקר בחיים שלכם?. 2

   _______________________________________________________________________ 

 נק'( 3)__________________________________________________________________   



  נק' בסה"כ( 10) :קטע ד'

 איך כדאי לקום בבוקר?

להתעורר  היכולת עבורםדאגות. ללא  טבעית התעוררותלמתגעגעים  ילדים קטניםתינוקות ולהורים ל

עובדים במשרה ה םשגלהניח  סביר. , איננה מציאותית בשלב זה של חייהםבבוקר באופן טבעי ונכון

לחוץ סדר היום ה .גיו, מחוברים לשעון המעורר ולא לשעון הביולודה רבותשעות עבדורשת ה מלאה

 היכולת הזאת.את  לא מאפשריםתרבות המערבית, החשמל, הטלוויזיה והאינטרנט ב

היא מעבר ממצב של שינה  ,שהיא מכונה בשפה המקצועית פיקיצה טבעית, כיְ  התעוררות טבעית או

ר לא חיצוני. כלומר: התעוררות שאינה קשורה בשעון מעוררות שהגורם שלו הוא פנימי וע   למצב של

בהמשך  )טוב יותר( שההתעוררות הטבעית היא טובה יותר לתפקוד מיטבי אין ספקכלשהו. " עשראו ב

, נמצאמחקרים שבדקו את הנושא  במספר" .מנהל מעבדת שינה ברעננה ,היום", אומר ד"ר אוקסנברג

יותר לפחות בחלק הראשון של היום. הם גם  דים טובשהתעוררו בצורה טבעית מתפק כי אנשים

שהתעוררו ביקיצה  רביםאנשים  . לעומת זאתיותרגבוה  מרגישים טוב יותר ואפילו מצב הרוח שלהם

לא ממש  הםו, אבל שאמנם התעורר תחושה, וזמן התעוררות ארוך יותרעל מדווחים לא טבעית 

 אחת מהן היא לכך, סיבות מספריש  שעות. ספריכולה להימשך מספר דקות עד מ . התחושה הזוערים

עסוק מאוד  שההתעוררות משנת חלום, בעיקר כשמדובר בחלום רגשי, גורמת לכך שהזיכרון עדיין

זמן רב יותר  ,בעיבוד הנושאים שעלו בחלום. במקרים כאלה לוקח למוח, וכתוצאה מכך גם לגוף

 ".להתאושש מהשינה

דקה או  כלל-בדרךים תעוררמ אנולית, אלנו עובד בצורה אופטימהשעון הביולוגי ש כאשר באופן טבעי

נית בשעה היעודה, והיא גם אלית וספונטאזו התעוררות אופטימ .המעוררלפני צלצול השעון  שתיים

שעון מעורר חכם, שאותו  לאחרונה הומצא הבריא ביותר והזול ביותר שיש לכולנו. המעורר השעון

סורק את  . הואצמוד לפרק היד, כמו כל שעון רגיל . השעוןתעוררלהמכוונים לטווח הזמן שבו רוצים 

 התעוררות הוא מזההגע שנית. בראיתר הקשורה בהתעוררות ספונט תנועתיות הגוף בחיפוש אחר

נית השעון יצלצל אוטומטית את ספונטוהתעוררהייתה לא אם בצלצול עדין. ל טבעית, הוא מצלצ

  ה.קבענבשעה ש

אומר "זה מצב לא רצוי"  .'עוד חמש דקות'מן השעון המעורר וחוזרים לישון  אנשים רבים מתעוררים

חלום  לשנת ובשהיכנס להתעורר ול. ונכנסים שוב לשנת החלום כי אנחנו מתעוררים"ד"ר אוקסנברג 

שיבוש  .ד"ר אוקסנברג ממליץ להקפיד על הרגלי שינה קבועיםרגועה".  קימהדבר שמעודד  אינו

שינה אחרי  במחיר של הסתגלות מחודשת וארוכה. לכן, גם לא מומלץ 'לה לנועו'השעון הביולוגי 

 יערשתפצהריים  שנתלישון לא כדאי גם  .תומאוחרהבוקר ה שעות מאוחרת לישון עדלילה בשעת 

 .בבוקר מאוד עייפים שוב ללכת לישון מאוחר ולהיות תגרוםוכל המנגנון, ל

שיגרמו לבוקר להיות אופטימי יותר. הדבר המומלץ כמה מהלכים  גם אחרי שמתעוררים חשוב לנקוט

 רגועה.מהמיטה. הקימה צריכה להיות מתונה ו ביותר הוא לצאת לאט
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 לפי הקטע:ענו על השאלות    :תרגיל

 נק'( 3)..."טבעית התעוררותמתגעגעים ל ילדים קטניםתינוקות ולהורים ל"כתוב:  1בשורה . 1

 _______________________________________________טבעית? __התעוררות מהי א.    

       __________________________________________________________________ 

 _________אינה טבעית? _________________ התעוררותב. מהם הגורמים לכך שאצל רבים ה   

      ___________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 

 _______________________הטבעית? _______________ התעוררותג. מהם היתרונות של ה   

      ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

 ____________________בעית? מדוע? _________________הלא ט התעוררות. למה גורמת ה2

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

 נק'( 2________________________________________________________________ )   

 השעון המעורר החכם? _________________________________________________. מהו 3

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

 נק'( 2)                                    .                     _________________________________   

  "?איך כדאי לקום בבוקר". 4

 נק'( 3)                                                          פרטו.      –מופיעות בקטע? המהן ההמלצות      

 א. ___________________________________________________________________   

       ___________________________________________________________________ 

 ב. ___________________________________________________________________   

      ___________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 _____________________ג. _______________________________________________  

     ____________________________________________________________________ 
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 לשון וכתיבה –חלק ב' 

 

 (גרסה ב' – 136 )סדרה

 2012פברואר 

 ורבע שעהחלק ב': משך הזמן ל

 אין להשתמש בחומרי עזר    

 

 :פרטים אישיים

 

 שם משפחה: _____________________

 

 שם פרטי: _______________________

 

 מס' ת.ז.: _______________________

 

 בהצלחה!                                             

 

© 
 כל הזכויות שמורות 

 

 

 ע"בתש –ירושלים 
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 סה ב'גר

  נקודות בסה"כ( 40)     לשון :2חלק 

 :השלימו את המשפטים

 

 נק'( 4)                                            בגלל שביתה.   בשבוע הקרוב  סגוריהיה   הספר-בית( 1

 

 ____________________ יהיו סגורים ______________________________ רבים:כתבו ב

 

 נק'( 4)                           .  צפוןל תיסע כל המשפחה  יכ, על טיול מהעבודה שלו יוותר( בעלי 2

 

 ____________________________________________________________ עבר:בכתבו 

 

  נק'( 4)                                             השביתה. נמשכתשינוי של הרגע האחרון. גם היום  אין( 3

 

 ____________________________________________________אם ____: עתידבכתבו   

 

  .השלימו את המשפט מתוך רשימת המילים למטה (4
 
 ומסר שם הוא נפגש עם הנשיא, .ימים מספר __________תורכיה בשר החוץ הישראלי ביקר     

                                               
 
 נק'( 3)                                    _______ אינפורמציה _________ השיחות עם הפלסטינים.      

         
 

   את     , על    ,  אליו      ,לפני     , לו    , בצורה                            
 
 
 

 בסה"כ( 'נק 15)  :'גסעיף 
 
 נק'( 4בשנה הקרובה.                ) שיפוצים יסודייםטה יעברו באוניברסי המחקר הוותיקים-מכוני. 5

 

 בשנה הקרובה. באוניברסיטה יעבור __________________ : _________________יחידכתבו ב  

                     

 '(נק 4לכם מקומות מעניינים.             ) מראיםלבוא איתנו לטיול, היינו  מסכימיםהייתם  אילו.  6
 

 _____________________________________________________ אםעתיד: ב כתבו   



 קטע של    נוגןלמסיבת הסיום באולפן. בסיום המסיבה  הוזמנתיבשבוע שעבר  )פסיבי(:סביל . 7

 נק'( 4)                                 .                       על ידי תלמידה מוסיקה קלאסית                     

 בשבוע שעבר _______________ ________ למסיבת הסיום באולפן. )אקטיבי(: פעילכתבו ב   
 

 _______________ קטע של  מוסיקה קלאסית.    תלמידה בסיום המסיבה                      

 
 נק'( 3)          ת המשפט מתוך רשימת המילים למטה.                             השלימו א. 8

 על עזרתכם בחודשים הראשונים שלי בארץ. ו: "אני מעריך __________ מאוד יורי אמר לחברי   

   

 לכם על  סתדר יפה. אין מילים בפי להודות ______________ העזרה הזאת הצלחתי לה   

   

 כל מה שהם עשיתם ______________".    

   ___________________________________________________________________         

 לכם     , אתכם     ,עבורי    ,  הודות      ,בזכות,     בשבילכם     ,אותי           

 
 

 (בסה"כ נק' 10)   סעיף ד':

 נק'( 4( הרחיבו את המשפט.   )9

 מתוך ארבע מילות הקישור והחיבור. בשתייםהשתמשו 

 הבנק להנהלה נחתם...הסכם עבודה בין עובדי 

 
 עם זאת,       בנוסף לכך,       אף,     כתוצאה מכך,  -על

 _______________________________________א. __________________________     

 _________________________________________ב. _________________________    

 
 

 ידי משרד -רת החשמל הישראלית לרכישת גז ממצרים נדחתה עלהצעתה של חב )פסיבי(:סביל ( 10

 האנרגיה המצרי. עם זאת הובטח למנהל החברה ששר האנרגיה המצרי ישקול את ההצעה שוב      

 נק'( 6)                                                בשנה הבאה. כך פורסם הערב באמצעי התקשורת.     

 __________________________________________________טיבי(: )אק פעילכתבו ב    

    __________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 
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 נק' בסה"כ( 30)  כתיבה:  3חלק 

   שבוע. דני התגייס )הלך( לצבא ה .1

  נק'( 10)                                          לכבוד הגיוס לצבא. איחוליםו ברכותלו תבו כ  

 
 

 

 

______/______/______ 

  ________________________, 

   ______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

                                           ____________________________ 

                                 

                                                            ________________________________ 
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 גרסה ב'

 נק'( 20)  י המשפטים הבאים:משנ אחדעל או משני הנושאים  אחד. כתבו על 2

 
 החיים בישראל לעומת החיים במקום, שממנו באת.. א  :נושאים

 )מזג האוויר, האנשים, התרבות וכו'(                                                   

 יש הטוענים, כי בעיית האלימות בארץ חייבת טיפול באמצעים דרסטיים. ב.                  

 כיצד נכון יהיה לטפל בבעיות האלימות? תנו דוגמאות. מה דעתכם?                        

 

 "... לוויתי ממנו כסף, ועדיין לא החזרתי... " .אמשפטים: 

 "...ובנוסף על כך בזבזתי זמן ואנרגיה..." ב.             

 

____________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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