
 ©: כל הזכויות שמורות

  אלי פררה: עריכה

 טקסט�נושא צמוד

 :"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

  רשו� לפני�, 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 . בציטוט הקפד לשי� מילות הציטוט במרכאות.     הדברי�

  .    אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב

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

  מלא אחר ההוראה וכתוב , ו כל מסגרת שתתבקשא, 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

  ות בסו. כל נקוד. (נכו! ומוקפדפיסוק תו� , הקפד על ניסוח נכו! מבחינה תחבירית ולשונית . 5

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

  וכ! לוודא . כתיב ופיסוק, קרא שנית את חיבור� לוודא ולתק! שגיאות לשו!, לפני הגשת המבח!. 6

  ...     שאתה עצמ� מבי! את מה שאתה כותב

  

מיתי לשיקול דעת בוגר עד כמה החלטות ציבוריות מהוות מבח� א? מהי בגרות אמיתית  :הנושא

   ?ואחראי

 במסגרת מכתב למועצת התלמידי� הארצית שקבלה , חיבורכתובקרא את המאמר שלפני� ו

הסבר דברי� . בעד או נגד החלטת�.  ובו תביע עמדת� לעניי! זה,החלטה להשבית את הלימודי�

כמה ועד , חופש הביטוי והמחאה, ונמק אות� מתו� הידע האישי של� לנושא דמוקרטיה

  ?יו� בבית ספר��החלטת� השפיע או לא כלל לא השפיע על חיי היו�
  

  בגרות במוב! בגרות

ההחלטה של , כולל חופש הביטוי והמחאה, בלי לפגוע בזכויותיה� החשובות של בני הנעורי�

מועצת התלמידי� הארצית להשבית את הלימודי� רק מוכיחה עד כמה צודק המחוקק שהגביל 

  .חיות של קטיני�את זכויותיה� האזר

  

אפשר לטעות בהמולה �אבל אי,    קשה לדעת לא� תגיע בסופו של דבר מועצת התלמידי� הארצית

: בודאי לא לאור שני עיסוקי� שלה בימי� האחרוני�. שהיא מחוללת ובפגיעתה בסדר התקי�

�בבתיתה מאורגנת של הלימודי� ָ#ְ!מעורבות פעילה בקביעת הדפוסי� של בחינות הבגרות וַה
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מועצת התלמידי� הארצית היא  .הספר התיכוניי� במחאה על סנקציות של המורי� נגד הממשלה

  . לכאורה גו& נבחר ומקור של נחת לכל שוחרי החינו% לדמוקרטיה

, שמקבלי� מנדט מבוחרי� ודואגי� לה�, לפנינו נערות ונערי� שאיכפת לה�, במבט ראשו�   

, ת אי% לנהל את החיי� הציבוריי� בצורה מתוקנ–יאורטי  לא באופ� ת–שלומדי� בצורה פעילה 

וג� כל מיני אסוציאציות של נכלולי עסקני� מבוגרי� (אבל במבט שני מתעוררות כמה שאלות 

ה שרצו לנגח אלשיש בקרב העסקני� המבוגרי� כ, כי אי� אפשרות להימנע מ� המחשבה, וותיקי�

  . )עורי�נאת בני ה ג�את הממשלה מ� המבט הפוליטי ולש� כ% גייסו 

  

הדבר יחזור , כי ברגע שנית� האות, עסקני� אלה לא משערי�במעשיה� ובמחשבת� של    

ויהיו עסקני� מ� הצד השני של המפה הפוליטית . כבומרנג כאשר תהיה ממשלה שה� מצדדי� בה

מכא� מתעוררות שאלות . שיגייסו את מועצת התלמידי� לנגח את הממשלה מהכיוו� השני

מי שמע על כ% שתלמידי ? ות כה מפליגותבחר את הגו& הזה והעניק לו סמכוי, מי למשל: אחרות

לכל היותר נבחר ? ס נקראו מאז תחילת שנת הלימודי� לבחור את המועצה הארצית שלה�"בתיה

הספר ונציגי המועצות הללו יצרו �בכל כיתה וועד ונציגי הוועדי� יצרו מועצת תלמידי� של בתי

 הסוג האחרו� מתיימרת לקבל א� מועצה מ�. שנציגיה� יצרו מועצה ארצית, מועצות עירוניות

 תופעה –הרי זו דמוקרטיה מעוותת לחלוטי� " בוחרי�"החלטות ממשיות בש� מאות אלפי 

  .שצרי% להילח� בה ולא לבר% עליה

  

התלמידי� שהמועצה מתיימרת לדבר ולפעול בשמ� .    מעבר לכ% כדאי לזכור עובדה פשוטה

בלה הזאת נראית כעניי� טבעי ְגהִמ. ומיותאינ� זכאי� להשתת& בבחירות לכנסת ולרשויות המק

חופש הביטוי , בכלל זה. ואי� בה כדי לפגוע בכל מיני זכויות חשובות של בני הנעורי�, לחלוטי�

המחוקק מניח כי אד� ממוצע שטר� הגיע , ובכל זאת, שלה� ולא באופציה למחות על עוולות

דעת בוגר � וכל בר–רעות ציבוריות  היא קטי� שכישוריו אינ� מספיקי� להשתתפות בהכ18לגיל 

) 18מעל גיל (כי האנשי� המבוגרי� ,  לעניי� זה נאמר א� כ�.מסכי� ע� ההנחה הזאת לחלוטי�

מבחינה , השוויו��ועל כ� בשל אי) 18אלה שמתחת לגיל (אינ� באותו מעמד משפטי של הקטיני� 

כנסת לקבוע החלטות לא נית� לאלה שאי� לה� זכות בחירה ל, המחוקקקבע כפי ש משפטית

היכולות לשבש מהלכי חיי� וסדר ציבורי של אלה שכ� נית� ) בני הנעורי�, הקטיני�(ציבוריות 

  . לה� הזכות הזאת

  

ההחלטה של מועצת התלמידי� הארצית על השבתת הלימודי� רק מוכיחה עד כמה , אדרבה   

 –עיצומי המורי� השביתה נערכת מפני ש. צודק מי שמפקפק במידת האחריות של קטיני�

מישהו .  פוגעי� בשעשועי לימודי�–סירוב� לצאת בתנאי הכר הנוכחיי� לטיולי� ולמשחקי צבא 

מעלה על הדעת שמועצת התלמידי� תשבית את בתי הספר מפני שלא לומדי� בה� מספיק 

מישהו מחברי במועצה שאל את עצמו מתי יילמד החומר שלא יילמד ? מתימטיקה או היסטוריה

משלמי� במיטב ) כולל הוריה�( הא� זכור למהפכני� הצעירי� שאזרחי המדינה ?ההשבתהבימי 

   ?כספ� כדי לממ� את הלימודי� שה� מבטלי� כדי לשחק בעסקנות פוליטית מ� הסוג הנפסד

     

הדעת הזאת מתעוררת ביתר תוק& התמיהה על כ% ששר החינו% והתרבות שית& את �לאור קלות   

מי מחבריה משכיל ומנוסה די הצור% לדעת . צית בסדרי בחינות הבגרותמועצת התלמידי� האר

מי מביניה� רואה לנגד עיניו מטרה נעלה יותר מעצ� ? & הדרוש להשכלה אוניברסיטאיתמה הָס
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, א� ה� חכמי� עד כדי לקבוע על מה להיבח� ואי% להיבח�, וחו/ מזה? הקלת העומס בבחינות

  ?א מלמדי� בה�הספר ול�אי% קרה שה� לומדי� בבתי

. כדאי להעמיד� במקומ�, עד שיעמדו בה. בחינת הבגרות האמיתית עודנה לפניה�,    אי� ספק

, אלא ההיפ% מזה, ההשבתה של הלימודי� לא הוכיחה בגרות במוב� בגרות נפשית ומנטאלית

 ניצול לרעה בכוח שנית� לה� על ידי אינטרסנטי� כאלה ואחרי� מי מבי� העסקני� או מי מבי�

  .אחריות� העיתונאי� שדחפו אות� למעשה ילדותי וחסר

  


