כל הזכויות שמורות© :

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 :ייעודו של פיתוח מדעי וטכנולוגי בעול בכלל ובישראל בפרט.

לאחר שתקרא את המאמר ,דו! בהיבטי השוני של המאמר והבע דעת :הא ישראל צריכה
להיות "מעצמת מדע" ומה היתרונות בניצול כוחהמוח של הגניוס היהודי? ולהיפ; מה ה
החסרונות בלהיות נחשלי ומפגרי בפיתוח המדע והטכנולוגיה לאור מצבה הביטחוני והכלכלי
של מדינת ישראל.

עידוד המדע במדינת ישראל.
המדע הוא אחד התחומי החשובי ביותר בחיינו .מדוע? מכיוו שהוא משפיע על של שאר
תחומי החיי .ללא המדע ,ופיתוחי טכנולוגיי שהתפתחו לאור השני עדיי היינו תקועי
בתקופת האב ,בה אפילו להדליק אש היה דבר מסוב ונדיר )ושלא נדבר על בניית כלי נשק כדי
לצוד חיות למאכל.
מהו מדע? כשאני מדבר על מדע אני מתכוו לאיסו וניתוח הידע באופ שיטתי .המונח מדע נובע
בעצ מהשורש י.ד.ע שמשמעותו כיו מתייחסת לאות דברי שאנו יודעי ,כלומר הדברי
שלמדנו ואנו מכירי אות .מחקר מדעי פירושו בדיקה ולימוד של דברי שאינ ידועי למדע,
באופ מכוו ושיטתי.
המדע הוא אחד האוצרות החשובי ביותר של התרבות האנושית ,מכיוו שהוא מאפשר לה
להתפתח ולהתקד בכל התחומי .כאשר עוסקי במדע ,כלומר איסו וניתוח ידע ,מגלי דברי
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חדשי שלא היו ידועי קוד ,או שמצליחי להוסי על מידע מסוי שכבר היה קיי אצלנו
קוד .במידע חדש זה משתמשי כדי ליצור ג התפתחות מעשית ,כלומר טכנולוגיה.
בעזרת שימוש במדע נבני כלי חדשי העוזרי לנו בחיי היומיו ,ומקדמי את התרבות
האנושית .נבני א כלי העוזרי לנו לפתח את המדע עצמו ,כלומר שיפור יכולת איסו המידע
ויכולת המחקר והניתוח.
כדי להדגי את הנאמר למעלה אשתמש בדוגמה המוכרת לכולנו מחיי היומיו :העדשה.
העדשה היא כלי שבעת מעבר אור בו ,האור נשבר בצורה כזאת שיוצרת אפקטי מסוימי כמו
הגדלה ,הקטנה ,עיוות וכד' .המצאת העדשה התאפשרה בעיקר בזכות המצאת הזכוכית ,שג היא
פיתוח מדעי .פיתוח העדשה השפיע על העול שבו אנו חיי במגוו דרכי :מצד אחד היא אפשרה
את המצאת של כלי המשפרי את החיי היומיומיי כמו מצלמה ומשקפיי ,ומצד שני היא
אפשרה המצאת כלי שהשפיעו על התפתחות המדע בעצמו ,כגו :מיקרוסקופ ,טלסקופ ,לייזר
וכד' .כל אחת מההמצאות האלו גרמה לפיתוח של כלי נוספי וכ זה נמש עד אינסו .

המסקנה היא שהמדע הוא חיוני להתפתחות התרבות האנושית ,ושהוא משפר את חיינו וג את
עצמו.
א לא תמיד קיימת תשתית המאפשרת מחקר מדעי רחב ,שיכול להגיע לפיתוחי מדעיי
חשובי .וכשחסרה תשתית כזאת פוחתי מספר האנשי המעונייני להתעסק בתחומי
מדעיי .כדי לאפשר קיו תשתית כזאת ,חייב להתרחש תהלי עידוד מדע ,שבמסגרתו יוגדלו
תקציבי המדע במדינה ובאוניברסיטאות ,ויושקעו משאבי רבי יותר בחינו )בעיקר בחינו
המדעי( .במדינת ישראל ,שהיא מדינה קטנה המוקפת אויבי ,הדבר חשוב א יותר .א מדוע
חשוב להשקיע במדע באר $ישראל ,ולא לתת לו להתפתח בעצמו? התשובה לשאלה זו מחולקת
לכמה חלקי:
 .1החלק ה"מדעי" :כמו שהסברתי בתחילת המאמר ,חברה שלא משקיעה ומפתחת את המדע,
נשארת מאחור מבחינה תרבותית ,כלכלית ובטחונית .א נית למדע להתפתח בקצב איטי ,אנו
לא נעמוד בדרישות שמספקת לנו החברה בה אנו חיי כיו ,חברה שבה הקדמה הטכנולוגית
היא חשובה ביותר ,והיא שקובעת את מידת ההשתלבות וההצלחה של המדינה.
 .2החלק הבטחוני :לצערנו ,המדע עזר מאוד לפיתוח כלי נשק ואמצעי תקיפה משוכללי .ללא
השקעה במדע ,לא נוכל לפתח אמצעי הגנה ,ובשעת צרה לא נוכל להתגונ .הדבר נוגע עוד יותר
למדינת ישראל ,שהיא מדינה שאויבי לא חסרי לה ,ואי אפשר לדעת מי יעזור לה ומי לא
בעת צרה אמיתית.
" .3עניי! של כבוד" :פיתוחי מדעיי המשויכי לאד או לאנשי מסוימי מביאי לאנשי
אלו כבוד רב .ניקח לדוגמה את זוג הפרופסורי הישראלי אברה הרשקו ואהרו צ'חנובר
מהטכניו ,שזכו בשנת  2004בפרס נובל לכימיה על גילוי מדעי בתחו פירוק החלבוני בגו
האד .הזכייה הסבה לה גאווה רבה ,וה הפכו לחלק מרשימה מצומצמת של זוכי בפרס
זה.
במאמר שנכתב בעיתו "האר "$בתארי  11.10.2004מדבר פרופסור אהרו צ'חנובר ,אחד
מהזוכי בפרס הנובל ,על חשיבות עידוד המדע באר $ישראל .הוא קורא להוספת תקציבי
למערכת האוניברסיטאית ולמחקרי מדעיי ,ולהשקעה גדולה יותר בחינו .דבריו מדגישי את
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חשיבות עידוד המדע באר ,$שלפי דבריו ימנע בריחת מדעני רבי לחו"ל ,ויאפשר מדע תוסס,
וזכייה בפרסי נוספי.
לסיכו :המדע הוא נכס חשוב מאוד לחברה האנושית .הוא מאפשר התפתחויות בכל תחומי
החיי ,וקידמה טכנולוגית .עידוד המדע ,ובמיוחד באר $ישראל ,הוא חשוב ביותר מכיוו
שהתפתחות איטית או חוסר התפתחות של המדע ,הוא מתכו בטוח לפיגור חברתי ,תרבותי
ובטחוני.

