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שם פרטי ושם משפחה:
כיתה:

טקסט עיוני  -כתיבה
סימול
מחשב

חלק א :כותבים
אתם פוגשים טקסטים עיוניים באנציקלופדיות ,בכתבי עת ,בספרי לימוד ובמאמרים בעיתון.
אתם גם כותבים טקסטים עיוניים בעבודות חקר ובשיעורי הבית .המטלות במשימה זו קשורות
לנושא הטקסט העיוני.

הלו ,מי זה?
באוטובוס ,בזמן הארוחה ,ברחוב ואפילו באמצע השיעור  -צלצולו נשמע בכל מקום ,בכל פינה.
הטלפון הסֶלוּלָאִרי  -האם אפשר לדמיין את חיינו בלעדיו?
01

.1

חשבו על הנושא :הטלפון הנייד והשפעתו על חיינו .כִּתבו רעיונות ,אסוציאציות ,דוגמות,
ִ
מקרים ממחישים ,וכל דבר שעולה בדעתכם ,הקשור לנושא זה )סיעור מוחין(.
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ִכּתבו טיוטה ראשונה לנושא :הטלפון הנייד והשפעתו על חיינו.
ִכּתבו אותה על דף נפרד ,וצרפו אותו למשימה .אל תשכחו לכתוב את שמכם.
בכתיבתכם תוכלו להיעזר בקטעי המידע ,המצורפים בסוף המשימה .הם נועדו להעשיר את
הרעיונות שלכם לכתיבה ,אך אין להעתיק מתוכם ככתבם וכלשונם.

.3

ִכּתבו את הטקסט הסופי במלואו  -היקף של עמוד עד עמוד וחצי.
בכתיבתכם הקפידו על ארגון מתאים של התכנים )תכננו פתיחה להצגת הנושא וסיכום(.
הקפידו גם על תקינות לשונית ,על חלוקה לפסקות ,על כתיב ועל פיסוק.
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הטלפון הנייד והשפעתו על חיינו
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הכותרת הכללית של הטקסט שכתבתם היא :הטלפון הנייד והשפעתו על חיינו.
כותרת כללית מסוג זה מאפשרת לפתח את הנושא לכיוונים שונים.
הציעו כותרת-משנה לטקסט שכתבתם  -שתמקד אותו.
דוגמה :הפלאפון  -דרך לתקשורת זולה או מסחטת כסף?
כותרת-המשנה שלי היא:
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חלק ב :חושבים על הכתיבה
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כפי שאתם בוודאי יודעים ,הטיוטה היא ,בדרך כלל ,שלב ביניים :הטקסט אינו מפותח-רעיונית
לגמרי ואינו מאורגן .לפעמים יש בו נקודות ,שלא פותחו למסר סופי ברור ,ומרכיבים נוספים
זקוקים לליטוש ולשיפור.
השוו את הטקסט הסופי שכתבתם ,לטיוטה שלכם .התייחסו לשתי הנקודות הבאות:
ַ
א .מה הם השיפורים ו/או השינויים ,שערכתם במעבר מהטיוטה לטקסט הסופי?
ציינו לפחות  5מהם ,ותנו דוגמה לכל שינוי.
ב .מדוע ,לדעתכם ,היה צורך בכל שינוי?
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ארגון הטקסט
טקסט עיוני יכול להיות מאורגן בדרכים מגוונות .לפניכם שלוש הצעות לארגון של טקסט.
ִקראו אותן.
א .טענה ונימוקים  -בהתחלת הטקסט יש טענה כללית כלשהי; למשל :הטלפון הנייד השתלט
על חיינו והוא פוגע בפרטיות .אחר כך יש נימוקים שונים לטענה ודוגמות,
כדי לנמק את הטענה.
ב .התפתחות -

הטקסט מתאר את התפתחות התקשורת  -מימים ללא טלפון ועד ימינו,
ומסביר כיצד הטלפון הנייד משפיע על חיינו כיום.

ג .השוואה -

הטקסט בנוי כהשוואה )ניגוד( בין ההיבטים החיוביים של הטלפון הנייד
לבין ההיבטים השליליים שלו .יש בו חשיבה על היבטים שונים ,כגון :בריאות,
חברה ,תחבורה ,עסקים ,מסחר ,בטיחות.

ד .דרך אחרת -
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ִבּדקו את הטקסט הסופי שלכם ,וכתבו כיצד הוא מאורגן .פָּרטו את כל רכיבי המבנה שלו.
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נספחים לקריאה )קטעי מידע(:
א .תיאור המצאתו של הטלפון הקווי ,לא הנייד
ָראהם בֶּל .בל נולד
כּסנֶדר ג ְ ָ
הטלפון השימושי הראשון נבנה על-ידי הממציא אל ֶ ַ
ִבּסקוטלַנד וגדל בקנדה ,וכשבגר עבר לארצות-הברית ושימש מורה לחירשים-
אילמים .הוא הקדיש זמן רב לפיתוח מכשיר שיאפשר העברת קולות בחוטי
חשמל וניהול שיחות ממרחקים ,ובשנת  1876הצליח לשוחח לראשונה עם
עוזרו דרך קו טלפון קצר; בכך פתח עידן חדש בעולם המודרני .בל נפטר
בשנת  ,1922ובשעת הלווייתו דממו כל הטלפונים בצפון אמריקה לאות כבוד
והערכה.
יעקב שויקה ,רב-מילים הצעיר ,כרך א ,1996 ,עמ' .387
 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמשכל )ספרי חמד וידיעות אחרונות( ,לסטימצקי.

ב .השפעת הטלפון הנייד
כניסתם של הטלפונים הסלולאריים לחיינו מן הסתם מאותתת שוב על שינוי
טכנולוגי ,כמו גם על שינוי חברתי ותרבותי .הדרישות העולות ביחס לצורך
לערוך בדיקות מקיפות כדי למנוע נזקים אפשריים ,נכונות ומוצדקות בעיקרון,
אך טיפולן של הרשויות המקצועיות נראה בשלב זה סביר ומקיף .לא נראות
כרגע ראיות מוצקות להרחיק את אנטנות השידור והקליטה המרכזיות או לגנוז
את הטלפונים הסלולאריים ,ועל כן יימשך השימוש בהם מחוסר ראיות .עד
להודעה חדשה ,אפשר להוסיף לטלפון האישי אוזניה ומיקרופון ,ולהרחיק את
אנטנת המכשיר מגופנו .דבר אחד בטוח ,הנהיגה תהיה זהירה יותר והקנסות
יפחתו.
 מאירה דנור" ,טלפונים סלולריים  -סכנה?" גלילאו ,נובמבר-דצמבר .1999 ,עמ' .48
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