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שם פרטי ושם משפחה:
כיתה:

מילון ומילים
הפעילויות במשימה זו קשורות למילון ,להתמצאות במילון ,למשמעויות של מילים ושל ביטויים
ולמילים נרדפות .בסעיף  2ובסעיף  4היעזרו במילון עברי-עברי.
תחילה קראו את הקטע שלפניכם .השאלות הבאות קשורות לקטע זה.

ישראל לקראת תור הזהב
של הזדמנויות היסטוריות נדירות
פרופ' זאב תדמור
מדינת ישראל הגיעה בעשור האחרון להישגים כלכליים חשובים ביותר בקנה
מידה בינלאומי ,המתבטאים ,בין השאר ,בתפוקה לאומית מרשימה ,ביצוא
הולך וגדל ובהיקף יזַ ָמוּת טכנולוגית שאין לה אח ורע בעולם .הקטר המניע את
הכלכלה ומביא לנו את ההישגים הללו הוא תעשיית ההיי-טק  -אותו חלק
מהתעשייה המבוסס על מוצרים ועל תהליכים עתירי ידע מדעי-טכנולוגי...
ואולם ,הישגים כלכליים חשובים אלה ,הם למעשה תוצאה של אותו חלון
הזדמנויות ,שהוא תולדה ישירה של אחד מצירופי המקרים הנדירים ובני המזל
הגדולים ביותר ,שנ ִקרו בדרכה של מדינת ישראל מאז ומעולם .אם לא נכיר
בחשיבותו ובייחודו של חלון הזדמנויות זה ונפעל למימושו ,הוא עלול ,כאמור,
להיסגר כפי שנפתח ,וזאת תהיה בכייה לדורות.
קטע מתוך :היי-טקניון ,גיליון  ,3יוני .1997
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נניח שאתם רוצים לבדוק במילון את שמונה המילים הבאות מתוך הקטע "ישראל לקראת
תור הזהב ."...באיזה ערך מילוני תחפשו כל מילה?
ִכּתבו ליד כל מילה את הערך המילוני שלה .אין צורך לבדוק במילון בשלב זה.
דוגמה :מדינת  -הערך המילוני הוא מדינה.
מילה

מילה

ערך מילוני

א .כלכליים -

ה .תעשיית -

ב .חשובים -

ו .עתירי -

ג .לאומית -

ז .בדרכה -

ד .מרשימה -

ח .בחשיבותו -

ערך מילוני

היעזרו במילון עברי-עברי .ציינו כאן את פרטי המילון שברשותכם:
שם המילון:
מחבר/עורך המילון:
שנת ההוצאה:
חפשו במילון את המילים :תפוקה ,יַָזמוּת ,תולדה ,מימוש ,וכתבו כאן רק את הפירוש
המתאים בדיוק לקטע "ישראל לקראת תור הזהב ."...אם לא מצאתם את המילה במילון ,ציינו
זאת.
פירוש מהמילון
א .תפוקה -
ב .יזמוּת -
ג .תולדה -
ד .מימוש -
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קראו בקטע "ישראל לקראת תור הזהב "...את שלושת הביטויים" :אין לה אח ורע"" ,חלון
הזדמנויות"" ,בכייה לדורות" ,ושערו את פירושם .ההשערה שלכם צריכה להסתמך בעיקר על
ְקשר של הביטויים האלה בקטע .אין צורך להשתמש במילון.
ה ֵ
ה ֶ
ַ
א .אין לה אח ורע

03

פירוש משוער:
ב .חלון הזדמנויות

04

פירוש משוער:
ג .בכייה לדורות

05

פירוש משוער:

.4

חפשו במילון את הביטויים המודגשים בשלושת המשפטים שלפניכם ,וכִתבו מחדש את
המשפטים :החליפו את הביטויים המסומנים במילים ובביטויים שלכם .הקפידו לא לשנות את
משמעות המשפט.

06

א .מדינת ישראל הגיעה בעשור האחרון להישגים כלכליים בקנה מידה בינלאומי.

07

ב .הקטר המניע את הכלכלה ומביא לנו את ההישגים הללו הוא תעשיית ההיי-טק.

08

ג .ההישגים הכלכליים הם תולדה של אחד מצירופי המקרים הנדירים ,שנקרו בדרכה של
מדינת ישראל.

3

397

סימול
מחשב

Ì ÈÏ ÈÓ Â Ô ÂÏÈ Ó

09

יע מתוך מילון .מהו המידע הדקדוקי ,שהמילון נותן על הערך?
 .5לפניכם תצלום של הערך ָגִּב ַ
היעזרו במחסן המונחים ,וכתבו את המידע במקום המתאים) .אפשר להשתמש באותו המונח
מספר פעמים(.
מחסן מונחים :ערך מילוני ,מין דקדוקי ,צורת נסמך ,1משמעות ,משפט לדוגמה,
צורת רבים ,חלק דיבור ,שורש ,משפחת מילים ,זמן ,מילה.

ג.
ד.

ב.
▲

▲

▲

▲

א.

▲

▲

ה.

ו.
▲

▲

ז.

מתוך :יעקב שויקה ,רב-מילים הצעיר ,עמ' .1996 ,123
© כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית,
למשכל )ספרי חמד וידיעות אחרונות( ולסטימצקי.
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מך  -שם עצם או שם תואר המופיעים כשם ראשון בצירוף סמיכות.
ס ָ
נִ ְ
תּוֹשֵבי היא הנסמך.
ָ
תּוֹשֵבי הארץ המילה
ָ
דוגמה :בצירוף
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שׁר .שיש לו חמש משמעויות.
ִקראו את הערך המילוני גּ ֶ ֶ

שִרים[  .1מִבנ ֶה מֵעל נ ָהר ,כּביש או ֶדרך ,שֶעלָיו עוברים בּניֵ
שר שם ז' ]גּ ְ ָ
גֶּ ֶ
אדם וּכל ֵי ֶרכב מִצד לצד .2 .משהו המחֵַבּר או מַקשֵר בֵּין שנ ֵי מְקומות.
ישר אותן וּלקֵרב אותן
רופא שינ ַיים מַצמיד ל ַשינ ַיים כֵּדי לי ַ ֵ
 .3חוּט מֶַתכת שֶ ֵ
זו ל ָזוֹ] .4 .בִּלשון הדיבּוּר[ יום או יומַיים המַפרידים בֵּין שַבּת לחוּפשת חג,
תעמל
ונ ֶחשבים גם הם חופש] .5 .בִּלשון הדיבּוּר[ תרגיל הִתעמלוּת שֶבּו המִ ֵ
שֵרי[-
תכּופף לאָחור ,עד שֶהוּא נ ִשען על ידיו] .גּ ִ ְ
ֵ
ִמ
מתוך :יעקב שויקה ,רב-מילים הצעיר ,עמ'  © .1996 ,150כל הזכויות שמורות
למרכז לטכנולוגיה חינוכית ,למשכל )ספרי חמד וידיעות אחרונות( ולסטימצקי.

שׁר .התאימו כל דוגמה למשמעות שלה.
לפניכם דוגמות לחמש המשמעויות של המילה גּ ֶ ֶ
ציינו את מספר המשמעות.
מספר
המשמעות

השיניים הִקדמִיוֹת שלי עקוּמות .הרופֵא אמר שאֶצטֵרך להרכּיב ג ֶשר.
ַ
א.
ב .יום ִראשון הוּא עֶרב חג .יש לנוּ ג ֶשר בָּעבודה ,ונ ִיסע לחוּפשה בּאֵילת
מיום שישי עד יום שֵני.
ִ
הילדים עלוּ על הגֶשר ועברוּ לַצד השֵני של הנַחל.
גַ .
ד .צריך גוּף גמיש כְֵּדי להצליחַ ַלעשות גֶשר.
הִ .בּתקוּפת המִלחמה ִקיימוּ בֵֵּיניהן שתֵי המדינות גֶשר אֲווירי ,כֵּדי להעביר
ִציוּד וּמזון מִמדינה אחת לאחֶרת.

.8

שׁר ,שהיא
יש מילים ,שהן יכולות להיות בסיס לצירופים או לביטויים שונים .כך גם המילה גּ ֶ ֶ
חלק משלושת הביטויים שלפניכם .הסבירו את הקשר בין שלושת הביטויים .התייחסו
בתשובתכם גם להבדלים ביניהם.
שלוֹם
שׁר לְ ָ
הביטויים ■ :גּ ֶ ֶ

שׁר אֶל לִבּוֹ
פּשׂ גּ ֶ ֶ
ח ֵ
■ ִ

5

שׁר
■ יוֹם גּ ֶ ֶ
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שּׁר ,גּ ִשּׁוּר.
שׁר נוצרו מילים חדשות :גּ ִ ֵ
שׁר ָכּתוּב שמִן המילה גּ ֶ ֶ
במילון ליד הערך ֶגּ ֶ
שּׁר?
מג ַ ֵ
טי חדש ,שנקרא גּ ִשּׁוּר .נסו לשער :מהו תפקידו של ְ
פּ ִ
ש ָ
היום יש מקצוע מִ ְ
מה הוא עושה?

מילונאים צעירים
13
14
15
16
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.9

משימתכם היא לחבר ערך למילון.
ער ,וכִתבו אותה כעֶֶרך במילון.
שׁ ַ
עמּוּד או ַ
סֶרטַ ,כּדּוּרַ ,
בחרו מילה אחת מן המילים הבאותֶ :
חשבו על המשמעויות השונות ,שאתם מכירים למילה שבחרתם ,וליד כל משמעות כִּתבו
ִ
הגדרה או הסבר מילוני משלכם .חַבּרוּ לכל משמעות משפט לדוגמה .אל תשכחו לציין גם
מידע דקדוקי ,כמו :חלק דיבור ,מין ,נטייה וצורת נסמך.
בסעיף זה אל תשתמש במילון ,אך תוכלו להיעזר בדגם של המילה גביע ושל המילה גשר
שבסעיפים .6 ,5
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 .10לפניכם שלושה זוגות של מילים:
מיץ
ח ִ
ה ְ
פס  -לְ ַ
ס ֵ
פ ְ
■ ְל ַ
י-סֶדר
■ ָבָּלָגן  -אִ ֵ
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דוּשה
מֵלָאה  -גְּ ָ
■ ְ

במה המילים שבכל זוג שונות זו מזו? ובמה הן דומות זו לזו? הסבירו והדגימו.

18

יגה ,הוִֹקי.
דּוּרסל ,שוֹפֵט ,מְִגָרש ,עֲֵבָרה ,זנִּ ֵק ,גַָּלש ,סיַ ִףַ ,רף ,לִ ָ
ַ
ִ .11קראו את רשימת המילים :כַּ
מהו הנושא )התוכן( המשותף לכל המילים ברשימה?
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 .12הוסיפו חמש מילים ,שלפי דעתכם הן שייכות לנושא שבסעיף הקודם.

7

401

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ✎

Ì ÈÏ ÈÓ Â Ô ÂÏÈ Ó

402

