
 ©: כל הזכויות שמורות

  אלי פררה: עריכה

 ":טיפי�"

  . בחיבור� העזר בטקסטי� לש� אבחנות ולנקיטת עמדה או כדי לגבש לעצמ� נקודות חשיבה. 1

  על הנייר ותתחיל " להתנפל"ואל תמהר , שב רגע ארו�, לאחר שקראת את הקטע: כלומר    

  שו� לפני� ר, וקבע עמדת� לגבי הנושא) יש ל� מספיק זמ (חשוב קוד� במתינות . לכתוב    

  החומר ממנו . של חיבור�" הבשר"זה . נתוני� ועובדות וכ  הלאה, רעיונות, נקודות חשיבה    

  .תרחיב בנושא    

  או , א� אתה מסכי� לדעתו של כותב המאמר(בצורה זו או אחרת , בחיבור� התייחס לטקסט. 2

  חס לדברי הכותב ולתוכ   מהמאמר כדי שתוכל להתייצטט: כלומר) ולמהַ&ֶ$ה , חולק עליו    

  , אל תעתיק פסקות ממנו –במודגש . רכאותיבציטוט הקפד לשי� מילות הציטוט בֵמ. הדברי�    

  .אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב    

  ת לכתוב במסגרת מאמר /ה מתבקש/א� את: כלומר, הקפד לכתוב במסגרת דרישות הנושא. 3

  מלא אחר ההוראה וכתוב ,  או כל מסגרת שתתבקש,או כדיו  בכיתה, או כמכתב, בעיתו     

  .בהתא�    

  , ואל תסטה ממנו למחוזות עלומי� וחסרי קשר לנושא, בצמוד לנושא! אבל תמיד, כתוב תמיד. 4

   !כדי למלא דפי� ופסקות" אל תמרח: "בקיצור    

  דות בסו. כל נקו. (נכו  ומוקפדפיסוק תו� ,  הקפד על ניסוח נכו  מבחינה תחבירית ולשונית.5

  )סמני שאלה וקריאה וכדומה, פסיקי� בתו� המשפט, משפט    

  .למילות קישורתו� שימת לב , הקפד ליצור רצ. הגיוני בי  הפסקות. 6

  אשר "כמו הביטוי השגור אצל תלמידי� (במילי� גבוהות כביכול " להתיפיי."אל תנסה . 7

  אי  זה אומר לא להשתמש . תקניתנכונה ו, אלא כתוב בשפה פשוטה...) למשל"     הינו

  !הרבה בה , א� אתה יודע אות , אדרבא,     במטבעות לשו  או בלשו  ציורית

  עדי. א� כ  , חזרות וכדומה, א� תהיינה ל� הרבה מחיקות. דאג לכתוב נקי ובצורה מסודרת. 8

  .    לכתוב טיוטה ואחר כ� להעתיק אותה לחיבור חלק נקי ומסודר

  .לחיבור�ת  ג� כותרת וא� אפשר , וב את מספר הנושא ורצוי ג� ש� הנושאאל תשכח לכת. 9

  וכ  . כתיב ופיסוק, קרא שנית את חיבור� לוודא ולתק  שגיאות לשו , לפני הגשת המבח . 10

        ...כתבָתלוודא שאתה עצמ� מבי  את מה ש    

  

  מאגר נושאי� לחיבור

  סתירה בי� שתי , בהכרח, הא� יש. במחשבי�ויש הנוטי� לעסוק , יש הנוטי� לעבוד ע� אנשי�. 1

  ? זמנית�או שנית� לחיות ע� שתיה� בו, היאו הא� האחת באה במקו� השני?     הנטיות

  .היבטי� השוני� של הנושא במסגרת מאמר בעיתו בדו      
  

  ובזו הישראלית  , האלימות המילולית נגד אישי ציבור הפכה לתופעה שכיחה בחברה בכלל". 2

  .דו  בגורמיה והצע דרכי� למניעתה, תאר אותה: כתוב חיבור על תופעה זו ."פרטב    
  

   ".כרו� צביו� מיוחדילמועדי� ולימי הז, במדינת ישראל נית� לחגי�. "3

 במכתב� תאר כיצד מצוי  בישראל אחד הימי� המיוחדי�. ל"כתוב מכתב לחבר יהודי החי בחו

  .בדר� הממלכתית והפרטית, הללו
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  יש והיא מחמירה את מצב רוחו . רוח שוני�� וחה של המוסיקה להשרות על האד� מצבייש בכ. 4

�רוח מדוכד$� או א� הוא במצב, כאשר הוא מדוכא" דיכאונית"של האד� המאזי� למוזיקה         

  יש ואינ� יכולי� ללמוד ללא . וכ� הלאה. כדי שלפר את מצב רוחו הוא מאזי� למוזיקה נעימה     

  אי$ ועד כמה היא ? מהי המוזיקה בשביל$. כל רעש קט� מפריע לה� להתרכז,  ולהפ$מוזיקה     

  ?עלי$ משפיעה     

בחיבור� פרט את . רוח�5ותאר את השפעתה על מצב,  כתוב חיבור על המוסיקה החביבה עלי�

או הלהקות והזמרי� ופזמוניה� שמשרי� , המוזיקה ואת הנעימות והלחני� האהובי� עלי�

 נמק דברי� והסבר אי� ולמה יש למוזיקה מסוימת זו 5. או להפ�, ירה קסומה ונעימהעלי� אוו

  .השפעה כה עמוקה עלי�
  

  , במכתב� תוכל לייע6 לו. כתוב לו מכתב. ל בתו� שירותו הצבאי"חבר� עומד לפני מסע בחו .5

  או , קר ולתייראו להדרי� אותו באלו מקומות כדאי לו לב, להזהירו מפני תופעות וסכנות שונות    

  .תו� הסתמכות על חוויות של� או משל מכרי�, להביע רעיונות אחרי� הקשורי� במסע הנזכר    

  

  , זמננו�הצג אחדות מבעיות הזקני� בחברה בת?  ומה יעשו הזקני� � " העול� שיי$ לצעירי�. "6

  " הוסטלי�" בוה� יותר ויותר מאושפזי�, כאשר הזקני� הפסיקו להיות נטל כבד על המשפחה    

  כשהטיפול בה� נעשה , בניגוד לעבר) חולי� �המוחזקי� ג� כבתי, אבות�מרפא ובתי�בתי(    

  . בתו$ המשפחה, בעיקר בבית    

או מתו� חוויות בעבודה ) סבתא,סבא (תאר והסבר את בעיות הזק  מתו� היכרות� ע� אד� זק  

  . של� או של מישהו מחברי�, בבית אבות בהתנדבות
  

  ומחקרי� , מי�" בשני� האחרונות נפוצה התופעה של דיווחי� על עב?"אולי אנחנו לא לבד". 7

  .בחיפוש אחר חיי� בחלל החיצו�    

תוכל ג� להציג תגובות . א"כתוב חיבור ובו תביע את יחס� לשאלה של קיו� חיי� מחו6 לכדה

  .הרווחות בחברה הישראלית, שונות לשאלה זו
  

  .ויש שמחפשי� סיפוק בספרות אחרת, קריאה של ספרי מדע בדיונייש שמוצאי� עניי� ב. 8

  .סיונ� בקריאהיהסתמ� על נ? באילו ספרי� אתה מוצא זאת?  מה אתה מחפש בספר    
  

  , מכניס נימה קלילה לנושאי� רציניי�, מבדר, מרכ$ עצב, יש שהוא מפיג מתח. ההומור בחיינו. 9  

  . קומו או כשאיננו במינו� נכו�א$ יש שהוא פוגע כשהוא איננו במ     

או שקראת , י מקרי� שקרו ל�"הדג� בכתיבת� את התופעות הנזכרות ל� או את חלק  עפ

  .מ  הספרות או מ  האומנות, עליה� או שנודע ל� מאמצעי התקשורת
  

  וכל המתנגדי� , ללמידה, לפעמי� היחיד, משקל�שהבחינות הפכו לתמרי- רב,  יש הטועני�.10

  שהבחינות לא רק שאינ� , ויש הטועני�, שלונותיה� בבחינותי בעצ� רוצי� לתר- את כלה�      

  אלא שה� מדכאות ופוגמות ביכולת שלו להפגי� את כישוריו , ממריצות את התלמיד ללמוד      

   .האמיתיי�      

 דרכי� אחרות, לדעת�, הא� יש? או מתנגד לאחדות מה , הא� אתה מסכי� ע� טענות אלו

  .חווה דעת� ונמק אותה – ?שיעוררו רצו  ללמידה
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  כמו שגורמי� שוני� , גורמי� שוני� מחזקי� את המוטיבציה של בני הנוער לשרת בצבא. 11

  , לבנות דתיות(חובה �יש המציעי� לחוקק חוק שרות לאומי.  מחלישי� את המוטיבציה לשרת     

  .י� לשרתיא למי שאינו מעונכתחלי. לשרות בצב) לערבי�,     לבחורי� חרדי�  

ביחידות (ובמוטיבציה גבוהה . ל.ה.ירות בצמה ה� הגורמי� המניעי� את בני הנוער לש

י  ההצעה לחוק יחווה דעת� ג� בענ? בציהילהחלשת המוט, לדעת�, ומה ה� הגורמי�) מובחרות

  .י  לשרתילכלל הנוער שאינו מעונ, אומי5 שירות
  

   נוער�בוריי� לארג� סיורי� של בנייספר ובקרב גופי� צ�קרב בתייה ביבשני� האחרונות יש נט. 12

  הטענות המרכזיות שנטענו כנגד הסיורי� . הכוללי� ביקורי� במחנות ההשמדה, בפולי�      

  שה� מסמלי� יותר את הלאומנות ואת הכוחנות היהודית בפני ; במתכונת� הנוכחית היא      

  מצד . מצעד שיכול להרגיז את הגויי� מצד אחד, הטליתותע� הדגלי� והסמלי� ו, הגויי�      

  .  לפגוע בער$ השואה כער$ חינוכי והיסטורי וכטרגדיה אנושית ויהודית; שני      

הצג בעיתונ� את עמדותיה� של המתנגדי� לסיורי� כאלה ושל . אתה כתב בעיתו  נוער

, ות ועל חוויות אישיות של�הבא נימוקי� והסברי� תו� הסתמכות על דוגמא. המחייבי� אות�

  .נוער שהשתתפו בסיורי� כאלה5או של בני
  

  )'משנה ד', פרק ב, ממסכת אבותלקוח " (מ;ק;ְמ ִליַעִ:2ַד 9ֶ ַעָ$ְרֵבת ֲחי� ֶאִדל 02ָ. "13

ודו  בחשיבותה ובקשיי� הכרוכי� , ובו תאר את הגישה המוצגת במובאה, כתוב מאמר

, מקו� העבודה, הספר5בית, כגו  משפחה, ות מתחומי� שוני�בדברי� הבא דוגמא .ביישומה

  .החברה וכדומה
  

 נושא ההתנתקות חבל , היו� במדיניות החו- והביטחו� של ישראל הוא כמוב�" הבוער"הנושא . 14

  הא� יש בצעד הזה מענה מדיני בטחוני וסיכוי טוב להמש$ .     עזה ופינוי הישובי� מגוש קטי.  

  כפי שרבי� , או שחלילה, מ לשלו� בי� מדינת ישראל לרשות הפלשתינאית"מוהדיאלוג ב      

  : כלומר, לטרור" רוח גבית"יותר פיגועי� ונתינת ,   זהו פתח לאנרכיה גמורה, טועני�      

  ? שחוליות המחבלי� יראו בזה ניצחו�  למאבק� האלי�      

  וחווה דעת� , טיעוני� בעד ונגדכתוב חיבור תו� התייחסות  למרכיבי� חשובי� ונוספי� ל

  .האישית ונמק את טענותי�
  

  על הטרדות מיניות של , לאחרונה שמענו רבות על בעלי� המכי� וא. רוצחי� את נשותיה�. 15

  אבות ואמהות המתעללי� בילדיה� ועל גילויי ) 'מפקדי� וכו, בוס בעבודה( בעלי תפקידי�       

  עות האלה מייחסי� למודעות הגוברת בקרב הציבור ולחיזוק הרבה מ� התופ. עריות במשפחה      

  . כלפי העברייני�"הקלה"אול� לריבוי התופעה מייחסי� לענישה , שה בחברהימעמדה של הא      

הא� כל , ואילו עונשי� היית מציעה, לדעת�, מה ה  הפתרונות, חווה דעת� על התופעה

  ?העבירות שוות לענישה דומה
  

  )ב"ע, ד"י, על פי מסכת חגיגה" (נאה מקיי�נאה דורש ו. "16

  על פי הביאור . מבטיח ומקיי�, משמעות אמרה זו היא אומר ועושה,       על פי מילו� אב� שוש�

  .ל מדגישי� את הקשר בי� דיבור למעשה"חז,       המילוני

 בסס את .והבע את דעת� עליו, ציי  את הקשיי� הכרוכי� במימושו, הסבר אותו: דו  ברעיו  זה

  .דברי� על דוגמאות מתחומי� שוני�
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  המזוהי� ) צליל, אריזה, סמל, כגו� ש�( מוצר בעל סימני זיהוי חיצוניי� מוגדרי� –" מותג". 17

  בשני� האחרונות  )1997, ז"תשנ, יקהשֵו' י, מילי��מתו$ מילו� רב(."  זיהוי בלעדיתוִא      

  כלי , מוצרי מזו�,  פריטי לבוש– רבי� בחיינו בתחומי�" תרבות המותגי�"התפשטה מאוד       

  .תונקני� בעיקר בשל המותג היוקרתי שה� מזוהי� ִא, אבזרי חשמל וכדומה, רכב      

  .פרט את סיבותיה ואת השפעותיה על היחיד ועל החברה. ובו הצג תופעה זו, כתוב מאמר

  .הדג� דברי�
  

  .הספורט התחרותי בישראל לקראת האולימפיאדה. 18

  מה ? ט יביא לישראל את מדליית הזהב הראשונהִיהא� ענ. הַ<?       הא� יקו� יורש ליעל ארד

  , עמיר פלג" 2000ומי ייפול מהקורה בסידני :מתו$ (? עומד לקרות במגרשי הכדורגל והכדורסל      

  )1996ספטמבר , במחנה      

ותי בישראל בענ. מסוי� או כתוב מאמר למדור ספורט ובו תבח  את מצבו של הספורט התחר

לסיכוי ספורטאי� ישראלי� באולימפיאדה , במאמר� התייחס לגורמי� למצב זה. בכמה ענפי�

  .ולתנאי� הדרושי� להצלחת�
  

  ?  היש קשר בי  התחומי� בכל מה שנוגע לסכסו� בינינו לפלשתינאי�– כלכלה ושלו�. 19

  כתוב את הנאו� .  כלכלה במזרח התיכו�הוזמנת כנציג הנוער הישראלי לוועידה של אנשי      

   או אי� ,לטכנולוגיה ולפיתוח החקלאי יש תפקיד, בנאומ$ הסבר מדוע לכלכה. א בוועידהָששִת      

  שאי� קשר בי� הדברי� והשלו� יכול , או בדעה הפוכה. תפקיד חשוב בקידו� השלו� באזורנו      

  י� לחיי� ולשלו� יבוא מרגוע וכיבוד הצדדמ "חר שהצדדי� יבינו שרק במולאלבוא רק       

   .לאזורנו      

  

   ונשי�או בי� גברי� , אד� בכלל�אר- בי� בני� שמירה על כללי הנימוס ועל התנהגות בדר$.20

  כללי� כאלה שמירה על ,  מורי� וכדומה�תלמידי� , או בי� הורי� וילדיה�) נערי� ונערות(      

  במידה , מאיד$ ה� יכולי�, לשפר את התרבות החברתית שלנועשויי� להקל את חיינו ו      

  ...  להכביד עלינו את החיי� ולהפו$ אות� לטורח בלתי נסבל, מסוימת      

שיכולה למצוא את שביל הביניי� , לדעת� ,כתוב חיבור ובו חווה דעת� על התנהגות נורמטיבית

מטיבית ושמירה על כללי נימוס  או שבכל מקרה עדי. התנהגות נור.בי  שתי אפשרויות אלו

בסס את דברי� תו� . טרחנית ולא אמינה, "מזויפת"ג� א� זה יוביל להתנהגות ,  אר56ודר�

  .בבית הספר או ברחוב, יו� בבית5הדגמות מחיי היו�

  


