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עריכה :אלי פררה
נושא צמודטקסט

"טיפי":
 .1בחיבור העזר בטקסטי לש אבחנות ולנקיטת עמדה או כדי לגבש לעצמ נקודות חשיבה.
כלומר :לאחר שקראת את הקטע ,שב רגע ארו ,ואל תמהר "להתנפל" על הנייר ותתחיל
לכתוב .חשוב קוד במתינות )יש ל מספיק זמ!( וקבע עמדת לגבי הנושא ,רשו לפני
נקודות חשיבה ,רעיונות ,נתוני ועובדות וכ! הלאה .זה "הבשר" של חיבור .החומר ממנו
תרחיב בנושא.
 .2בחיבור התייחס לטקסט ,בצורה זו או אחרת )א אתה מסכי לדעתו של כותב המאמר ,או
חולק עליו%ֶ 'ַ ,ה ולמה( כלומר :צטט מהמאמר כדי שתוכל להתייחס לדברי הכותב ולתוכ!
הדברי .בציטוט הקפד לשי מילות הציטוט במרכאות .במודגש – אל תעתיק פסקות ממנו,
אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב.
 .3הקפד לכתוב במסגרת דרישות הנושא ,כלומר :א את/ה מתבקש/ת לכתוב במסגרת מאמר
בעיתו! ,או כמכתב ,או כדיו! בכיתה ,או כל מסגרת שתתבקש ,מלא אחר ההוראה וכתוב
בהתא.
 . 4כתוב תמיד ,אבל תמיד! בצמוד לנושא ,ואל תסטה ממנו למחוזות עלומי וחסרי קשר לנושא,
בקיצור" :אל תמרח" כדי למלא דפי ופסקות!
 . 5הקפד על ניסוח נכו! מבחינה תחבירית ולשונית ,תו פיסוק נכו! ומוקפד) .נקודות בסו .כל
משפט ,פסיקי בתו המשפט ,סמני שאלה וקריאה וכדומה(
 .6לפני הגשת המבח! ,קרא שנית את חיבור לוודא ולתק! שגיאות לשו! ,כתיב ופיסוק .וכ!
לוודא שאתה עצמ מבי! את מה שאתה כותב...
הנושא" :אצבע קלה על ההדק"  האלימות הגואה בחברה המודרנית.

חווה דעת; הא מערכת היחסי בינינו לבי! עצמנו ,הישראלי ,היא אכ! כפי שמשתקפת
במאמר? הא אלה ה! הנורמות וכללי ההתנהגות שלנו ,או שיש הגזמה בדברי ,כי ג
במקומות אחרי בעול יש גילויי תוקפנות ,אלימות ומעשי רצח על לא כלו ,חוסר כבוד לזולת
וחוסר התחשבות? ובעצ ,בס הכל ובהשוואה לכלל אומות העול ,אנחנו "בסדר" .הבע
השקפותי והא יש לדעת פתרונות ,או פעולות חינוכיות ואחרות למת! את התופעה.
אצבע קלה על ההדק  /מאת :עוזי בנזימ!
בסו השבוע נרצח אד בזמ חילופי דברי ע חבר ועדהבית שבו התגורר .זו הדר
הישראלית לפתור בעיות .לפני שבועות מספר נרצח צעיר בדיסקוטק בעיצומו של ריב ע צעיר
אחר על תשומת לבה של נערה .לא מזמ נרצח אזרח על רקע ויכוח ע נהג על משבצת חניה" .ראי
אדמה כי היינו בזבזניי עד מאוד" ,כתב המשורר טשרניחובסקי לפני עשרות שני ,מבכה את
הקורבנות שנפלו במאורעות .היו נופלי אנשי כמו זבובי מסיבות תפלות ,וא אחד לא ק.
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אנשי חפי מפשע נרצחי בעול על רקע צריכת סמי או עבריינות מסוג אחר .אצלנו
מקפדי אנשי את חייה ג בגלל תחרות על כבוד .כמו בחברות שבטיות" .אתה לא תאמר לי
מה לעשות" ,חושב לעצמו הניאוישראלי המצוי ושול סכי.
"ולמה מי אתה" מתרתח הישראלי הממוצע ,כשהוא עוק אות מימי ,או חוס את הצומת,
זוקר אצבע משולשת ומתפר! ע מכוניתו ,מסכ בזה את חיי הזולת.
הישראלי זקוק לסיפוק מיידי ,אי לו זמ ,הוא מצפצ על כל העול ,העיקר שישיג את מבוקשו,
"ושכול יקפצו לו" .הוא חי באווירה כוחנית והוא מייש בכל רגע של חייו את כללי ההתנהגות
שעליה גדל .מטבע הדברי ,אנשי נקלעי לסכסוכי .בעול המפותח יש שיטות לדו בה:
מדברי ,מחליפי פרטי ,מתווכחי ,וכשכלו כל הקיצי  מעברי סוגיות לבוררות או
לערכאות.
אצל הניאוישראלי העול צבוע בשחורלב .אי ספקנות ,אי סובלנות שמאפשרת להיפתח
לטיעוני ברהפלוגתא .א אתה מוותר ,או מתחשב ,מיד אתה נחשב בעיני האחרי לפראייר
רחמנא הליצל ,ולכ הוויכוח מתלהט מיד לטוני קיצוניי ,מקבל מהר מדי אופי של תחרות על
הכבוד האישי ,של "אני אראה לו מה זה" והופ על כ ,יותר מדי פעמי לשאלה של חיי או
מוות.
הסיבות מוכרות :חברה בלח! ,תחושת איו בלתי פוסק ,מגזרי רחבי הנושאי עמ
משקעי של קיפוח ,הצטברות של מתח שמתפר! עקב כל גירוי קט ,תרבות פוליטית שמעודדת
אלימות ,והמוסכמה; שרק בכוח נוחלי כא הישגי ,כל אלה יחד ,וכל אחד לחוד ,מקהי את
הלב ,לכבודו של הזולת ,לרכושו ולרכושו של הציבור ,ומה שחמור ,לערכ של החיי .רק
להסתכל על כיתות בתי הספר ,על השולחנות והכיסאות ועל הקירות ,כדי להבי את רמת
הוונדליז ,את היחס והזלזול של הדור הצעיר לרכוש הצבור .מי שחושב שמדובר רק "בילדי"
וה עוד יתבגרו ויתמתנו ,וזה עדיי לא מצביע על המש יחס לזולת ולחייו ,פשוט לא מבי את
התהליכי של חינו לקוי וחוסר ומשמעת עצמית וחיצונית.
התנאי הסביבתיי אכ מעודדי את העימותי :הכבישי צפופי ,אי מספיק מקומות
חניה ,שיטת הדיור כופה חיכוכי ותלות הדדית ,הפערי הכלכליי גדולי ,התקשורת תוקפנית
ומציגה דגמי חיקוי פסולי .או כאשר עיתונאי ידועי אינ מאפשרי למרואייניה להשלי
משפט; שלי יחימובי! מתריסה ביעקב ברדוגו על מצב בריאותו של דוד לוי" :כולו התקלב ,אז
מה?" גאולה אב סבורה משו מה שהצלחתה תימדד בעוצמת הגסות שתגלה כלפי מרואייניה.
אלא שהניאוישראלי התוקפני מקבל על עצמו ללא עוררי את כללי המשחק בהיקלעו לנסיבות
מחייבות :במוזיאוני בחו"ל ,בארמונות מלוכה ,בקתדרלות )אבל לא בבתי מלו!( ש
כשהמסגרת מכתיבה איפוק ושקט ,מסתגל הישראלי הסוער להוראות .באר! אי סרגל התנהגות
מחייב :הכול מותר ואי מורא של חוק וסמכות .יש להניח שג במקרה הרצח בסו השבוע
יימצאו נסיבות מיוחדות להסבר הפשע :ילדות קשה ,נפש עשוקה ,חסכי רגשיי ועוד .מוטב לא
ללכת שולל אחר משמעות הרקע הספציפי בכל אחת מהתקריות מסוג זה :ה מתפרצות על מצע
גידול שבו אצבע קלה על ההדק היא חזיו מקובל ,כמעט לגיטימי.
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האתוס הישראלי קידש את הספונטאניות ,ה"דוגריות" הבלתי אמצעית ,את החופש הבלתי
מוגבל ,כמעט ,לעשות "מה שבא ל" עד כדי "לא לעשות חשבו" לא אחד.
אחת התוצאות המעוותות של עול ערכי זה היא השליפה המהירה של הסכי .ספונטאניות
אינה בהכרח הפקרות ,וישירות אי פירושה היסחפות ללא גבולות ,בלי מורא של סמכות ,של חוק,
או של נורמה .יש משהו חיובי בלשו ההמעטה ובסגנו המרוס שעליה מתחנכי ילדי בריטי
ואמריקאי .בעיני בכל אופ ,אינ נחשבי ל"חנוני" או " ַל ְפלפי" .הלוואי עלינו כמה שיותר
"חנוני" שכאלה על פני כל אות שולפי סכיני ואגרופי ,כאשר רק נדמה לה שמישהו דור
על יבלת .המזג הישראלי מצדיק להקנות לילדי בתי הספר בישראל כושר התאפקות ,אבל נכו
יותר ,שאת הנורמות הבסיסיות להתנהגות נאותה ומאופקת יקבלו קודכל בבית ,אצל ההורי,
כי מש מתחילה הבעיה .וכי מה נלי על הילדי א המבוגרי ה ,ה הניאוישראליי
המצויי עליה דיברנו עד כה?

