
 2019מאי,  13  70%תיכון בן צבי מתכונת בעברית 

1 
 

    בן זוג בחירת: 1טקסט 

 מתוך אתר פסיכואנליזה( / 2015 מעובד על פי איציק לוי)

 
בנייה שלו יכול להכיל היבטים רבים בוהקושי ביצירת קשר ו ,מהלך הבחירה בבן זוג הוא מורכב ולעיתים מתסכל

בבן זוג לחיי הנוגעת להשפעה שיש ללא מודע על הבחירה באדם,  מסוימת בחרתי להביא כאן התייחסות מאוד.
 האהבה. נתחיל בשאלת הבחירה החופשית.

 - וזאת  בת זוג.של ניתנת לרווקים אפשרות בחירה חופשית של בן או בה בעידן הנוכחי ובתרבות שאנו חיים 

מי יינשאו ל, אם לא בלעדית, על ההחלטה בניגוד לתקופות שונות בעבר שבהן הייתה להורים השפעה מכרעת

 ילדיהם.

ומכאן שכאשר ניתנת לאדם בחירה חופשית,  ,מה גם את האחריות למעשהידית בבן זוג נושאת עהבחירה הבלע

 5 ואם היא באמת חופשית.  ,מעניין לדעת כיצד הוא עושה אותה

גם בימינו, כאשר אתרי ההיכרויות באינטרנט משגשגים, עדיין נשמרת אצל רבים פינה חמה לרומנטיקה של 

זו, כמה מפתיע, הוא במשאלה נסתרת להתאהב במפגש בלתי אמצעי, ההיכרות. עיקרה של הרומנטיקה ה

 חוויה של "אהבה ממבט ראשון".באקראי, רצוי 

 חזור לאופן הבחירה האחר, כאשר מתקיים מפגש שאין בו בהכרח התאהבות מהירה.אאבל 

ה מטר גוב בהרבה מקרים נדמה למתעתדים ולמתעתדות לבחור כי הם יודעים בדיוק במה הם מעוניינים:  10 

 ושמונים פלוס, לא רזה, לא מלא, רצוי שרירים באזור החזה והכתפיים.

העובדה שתמונות הנשים האידיאליות מפוזרות  נוכחולגבי הגברים. באמת אין צורך להכביר מילים, במיוחד ל

 במגזינים, כובשות את מסכי הטלוויזיה והקולנוע ומופיעות תחת כל תחנת אוטובוס רעננה.

 היה אקדמאי, היום זה לפחות תואר שני וכן... כסף זה אף פעם לא מזיק.וחוץ מזה, שי

והנה אנחנו ניצבים בפני רשימת קריטריונים, ברובם ברורים, כאלה שללא כל ספק מושפעים מהעידן שבו אנחנו  15 

 בוחרים את מוצרי הצריכה שלנו.

משהו בחיי האהבה  דיוק כך.לשמחתם של חלק, אולי לצערם של אחרים, גם אם נרצה זה לא עובד באולם, 

 ומעמיד אותנו במקרים רבים חסרי הבנה.  חומק מאיתנו

 בו אנו בוחרים פרטנר לחיי אהבה?שאת האופן  - אז מה משפיע, מה קובע

מודע בחיי הנפש. לא מודע שרמזים לקיומו אנו מוצאים -על מנת לנסות ולהבין עלינו לפתוח צוהר קטן אל הלא 20 

 האופן החידתי שבו מתרחשים חיי האהבה שלנו. בחוסר ההבנה שלנו לגבי

 היבט פסיכואנליטי

לה כי לחיי האהבה הבוגרים שורשים עמוקים בשחר הילדות ובהיבטים הנוגעים לאהבה יזיגמונד פרויד ג

העצמית. בהתאם לכך הוא מראה לנו שני אופני בחירה בסיסיים של פרטנרים לחיי האהבה, שניהם פועלים 

 25 דע.לרוב באופן לא מו

אופן בחירה זה מבוסס על הקשר הראשוני עם הגורמים המשמעותיים שטיפלו בילד   -  אופן הבחירה הראשון

 בשנות חייו הראשונות למן הינקות וסיפקו את צרכיו בתקופה זו.

הדגש באופן בחירה זה הוא התבססותו על הקשר שנוצר עם מטפליו של הילד ונוגעים לצרכיו הקיומיים 

 הזנה ותחושת ביטחון. –הם מופרויד מדגיש במיוחד שניים  ,תרהבסיסיים ביו
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בו הוא תפס את התנהגותו, שבהתאם לכך אדם עשוי לבחור בן זוג על פי המודל של האדם שטיפל בו והאופן  30 

במקרים רבים אלה הם היבטים מסוימים במאפיינים של ההורים. נציין גם כאן שברוב המכריע של המקרים 

 מכיוון שמדובר בדבר שהתבסס אצלו בלא מודע. אדם לא ידע על כך

סיזם, כלומר אהבת עצמנו או חלקים בעצמנו, מצוי בכל אחד יהנרק .נרקיסיזם מבוסס על אופן הבחירה השני

בהתאם לכך, הבחירה באדם  אופי זה יכול אף הוא לקבוע את הבחירה שלנו בבן זוג. קו, ובמידה זו או אחרת

את עצמו. וזה  אהוב יכולה למשל להיות מבוססת על מציאת משהו באותו אדם אחר שקשור לאהבת האדם 35 

והנה את פוגשת פרטנר שיש בו המאפיין הזה.  ,את אוהבת משהו בעצמך )ולאו דווקא מודה בכך(: הולך כך

 מר אוהבת אותו כי את אוהבת אותך.כלו

 מוזר ? מורכב ? מי אמר שחיי האהבה פשוטים ?

 איציק לוי

 פסיכואנליטיקאי, עובד סוציאלי 

 

 .לפי מה אנחנו בוחרים מקצוע? לא תמיד מהשיקול הנכון: 2טקסט 
  (YNET    20.05.05  ברזילי תמר פי על מעובד)

ם כמו כסף, עניין, מעמד חברתי, ביטחון תעסוקתי והגשמה עצמית, אבל גם הבחירה שלנו במקצוע נובעת משיקולי
ממניעים שאיננו תמיד מודעים להם. כמה אנשי מקצוע מסבירים כאן את מכלול השיקולים וגם מצביעים על כך 

 הזמן מערכת השיקולים משתנה חולףשככל ש

 נענה שבוודאי הראשונות התשובות הן אלה - עצמית הגשמה תעסוקתי, ביטחון חברתי, מעמד עניין, כסף,

 הלב ונטיות עניין של משיקולים מונעת שלנו הבחירה כמה עד שלנו. במקצוע לעבוד בחרנו למה אותנו כשישאלו

 השפעת ומה ?משתנה השיקולים מערכת הזמן חולףש ככל האם חברתיים? ודפוסים פרקטיים שיקולים לעומת

  שלנו? בבחירות ההורים

 5  מההורים. מאוד מושפעת המקצוע רתבחי על ההחלטה

 ההורה אם לדוגמה - מקצוע לאיזשהו הילד שליחת דרך - לעצמם תיקון לעשות לרצות לפעמים יכולים ההורים

 מודע לא באופן גם פעמים הרבה יוכל הוא - אפשרות לו הייתה לא החיים נסיבות ובגלל ,עו"ד להיות רצה

 תיקון של סוג לעשות ירצה כמבוגר, - הילד ואז סמויים. מסרים דיי על לפעמים הזה, למקצוע הילד את לשלוח

 פעמים. הרבה לו מתאים לא שזה למרות - ופיצוי

 10 אביו כי רופא להיות שהחליט מישהו למשל כמו - בעבר אותנו שפקדו אירועים מתוך שנעשות בחירות גם יש

 נעשית הבחירה כאשר גם זאת, עם  .תיקון יעשה הוא רופא יהיה שאם חושב והוא ממחלה, צעיר בגיל נפטר

 כאשר זאת - סיפוק לחוסר תביא שהיא בהכרח אומר זה אין מהעבר, אירועים בהשפעת או ההורים בהשפעת

 שלנו. פנימי צורך עם מתיישבת הבחירה

 בסביבה שראו מודלים מחקים מודע, לא באופן רבים, אנשים כי מסבירה  קלינית, פסיכולוגית ביימן,-זיו שרון 

 15 פרמטרים גם אלא ההורה, לש העיסוק תחום את כלומר התוכן, את רק לא מפנימים אנחנו ההורים. בעיקר -

 אג'נדה עם עו"ד הוא ההורה שבו מקרה להיות יכול למשל, כך למטרה. כוחות לגייס היכולת כמו - אחרים

 אלא אבא, כמו ייראפר יהאה לא 'אני יגיד הוא אבל מקצוע, באותו לעסוק הוא גם יבחר שלו והילד חברתית,

 שונה. לנישה אבל כיוון לאותו ילך כלומר כסף', לעשות אלך

https://www.psycho-analysis.co.il/%D7%A0%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%96%D7%9D
https://www.psycho-analysis.co.il/%D7%A0%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%96%D7%9D
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 - סיפוק וחוסר תסכול, כישלון, תחושת משדרת ההורית שהדמות או ההורים, עם להזדהות אפשרות אין כאשר

 20 שיםאנ יש עצמם. את למצוא מצליחים שלא אנשים רואים אנחנו ואז ,שלהם הזהות ביצירת מתקשים אנשים

 הפנימי הקול את לאתר לנסות היא טיפול, באמצעות המטרה, ואז ,עצמם את להרגיש מצליחים לא שממש

 שלהם.

  נכונה? החלטה לקבל כדי עושים מה אז 

 )ולא מיותרות אנרגיות שנוציא לפני ביותר, הטובה בצורה ההחלטה על 'להתבשל' מעשית מבחינה כדאי איך אז

 25  לנו? טובה כלא שתתברר דיםלימו בתחום בבחירה כסף( מעט

 הרלוונטי, בתחום העוסקים אנשים עם לדבר "כדאי פלג. מיכל הפסיכולוגית אומרת עיניים", ממראה טוב "אין

 אם למשל, המקצוע. על לך שיש הכללי לדימוי מעבר מושג לקבל ולנסות העבודה למקומות פיזית ללכת ובנוסף

   חולים". בבית למחלקה לגשת לו ממליצה יתיהי בפיזיותרפיה, לעסוק לדוגמה שוקל מישהו

  

 30 מהסטודנטים 30% כי עולה העברית, באוניברסיטה והחברה הרוח למדעי בפקולטות לאחרונה שנערך מסקר

 לגמרי עוזבים וחלק אחר, לתחום מחליפים חלקם הלימודים. לשנת הראשונה השנה בסוף או במהלך נושרים

הלימודים. בחירת בתהליך יותר להשקיע אנשים לעודד מנסה גתי, איתמר פרופ' האוניברסיטה. את
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  הבחירות? על משפיעים איך :3 טקסט

   הבית( )אתר אביב תל אוניברסיטת - 2019 מרץ שמואלי ארז ד"ר פי על )מעובד

באפריל, כל המפלגות הפוליטיות בישראל מנסות לשכנע בוחרים לבחור דווקא בהן, על ידי  9-לקראת ה

ורת, הודעות לנייד או קבלת חסות מסלבריטאים. אבל מה באמת משפיע על תהליך קבלת הופעות בתקש

ההחלטות שלנו בפוליטיקה וגם בחיים הפרטיים שלנו? האם אנחנו מושפעים בקלות מאחרים, או שבסופו של 

 דבר ההיגיון הוא שמנצח?

ל התנהגות אנושית. לממצאים חוקר מאגרי מידע עצומים שניתן ללמוד מהם על דפוסים ש ד"ר ארז שמואלי 

היכולת של אחרים להשפיע עלינו לעשות בחירה כזו או הבנת שלו לגבי מערכות יחסים יש גם השלכות על 

"מצאנו במחקר שלנו שהאנשים שיש להם יכולת ההשפעה הגדולה ביותר עלינו, הם אנשים שיש לנו  אחרת.

רואים אותנו כחברים, הם נחנו רואים כחברים וגם כיווני, כלומר, אנשים שא-כיווני ולא חד-איתם קשר דו

אלה האנשים שיצליחו להשפיע על הבחירות שלנו הכי הרבה. זה בניגוד לאנשים שאנחנו אולי חווים איתם 

 קשר כלשהו, אבל הם עצמם אינם מחשיבים אותנו לחברים."

גדול יותר להשפיע על נשאלת השאלה האם למישהו שקרוב אלינו, כמו להורה או לחבר טוב, יש סיכוי 

 .ברדיואותו בטלוויזיה או שומעים אותו אנחנו רואים שהבחירות שנעשה, מאשר לסלבריטאי 

"באופן סטטיסטי, כן," משיב ד"ר שמואלי. "זה בניגוד למה שמקובל לחשוב, מבחינת חברות הפרסום,  

חקרים מהשנים האחרונות שמוצר שסלבריטאי מפרסם יביא אנשים אחרים לקנות את אותו מוצר. למעשה, מ

מראים שלבחירה שכזו בסלבריטאים אין תועלת גדולה יותר מבחירה באנשים אקראיים. המחקר שלנו תומך 

בנקודה הזו בכך שאנו מראים שאנשים שאיתם יש לנו מערכת יחסית הדדית, משפיעים על הבחירות שלנו 

 הרבה יותר."

שאנחנו לא רואים כחברים משפיעים עלינו יותר ממה  אולם, נתון מפתיע שד"ר שמואלי מצא הוא שמכרים

כחברים משפיעים על הבחירות שלנו? אותם יתכן שדווקא אנשים שאיננו מגדירים ישהיינו רוצים לחשוב. איך 

פוגשים מדי פעם בשכונה" מסביר ד"ר שמואלי "אלה אנחנו אנשים שעל או  "תחשבו למשל על קולגות בעבודה

קשר חד כיווני, כלומר הם רואים בנו חברים אבל אנחנו לא רואים אותם ככאלה,  אנשים שעם חלקם יש לנו

אבל הם עדיין חלק מהנוף החברתי שלנו, הם מתייעצים איתנו, מספרים לנו על חייהם. אנחנו ראינו שגם 

 לקשרים כאלה יש השפעה משמעותית על הבחירות שאנחנו עושים."

"מצאנו שהדרך הכי טובה היא "למכור" את הרעיון לאנשים שיש  אז מה הדרך הכי טובה להשפיע על אנשים?

כיווניים. סביר להניח כי הם שיצליחו לשכנע את האנשים סביבם בצורה הכי -להם הרבה קשרים דו

 אפקטיבית בבחירות שלהם."

הוודאות במערכת הבחירות בישראל -ודאות. ככל שרמת אי-משפיע על הבחירות שלנו הוא איהדבר נוסף 

הה יותר, סביר להניח שאנשים יתבססו על בחירות שהם כבר עשו בעבר, במקום על מה שהם חושבים גבו

 .שיקרה בהתבסס על בחירה חדשה
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אחרי ששמענו על הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות ועל ההשפעות שיש לחברים המקיפים אותנו אולי נהיה 

יכים לבחור איזה קורס נלמד בסמסטר הבא או מודעים יותר לגורמים שבאמת משפיעים עלינו, גם כשאנו צר

 .חוץ מלהצביע, כמובן –לאפריל  9-מה נעשה ביום החופש שלנו ב
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 נקודות( 50)הבנה והבעה  - חלק ראשון

 שלפניך. 1-4השאלות  כלהמצורף, וענה על  בנספח( ש3) –( 1קרא את הטקסטים )

 ל כללי הדקדוק ועל פיסוק הגיוני.הקפד על כתב ברור, על כתיב נכון, ע

 

 בכל אחד מהטקסטים מציינים הכותבים טענות רווחות, ואחר כך מסתייגים מהן. .1

 נקודות( 4)                       .הפרכה אחת / ת אחת, והסתייגותרווח טענה מתוך אחד הטקסטיםכתוב  .א

 טקסט____:

 ______________________הטענה הרווחת: ____________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _______ההפרכה / ההסתייגות: _____________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                            נקודות( 4)                                                                                                                    . 1לפניך קטע מטקסט    .ב

ושפעים מ והנה אנחנו ניצבים בפני רשימת קריטריונים, ברובם ברורים, כאלה שללא כל ספק"

 "שבו אנחנו בוחרים את מוצרי הצריכה שלנו. מהעידן

                                                                                                           בן/בת זוג. הסבר את הקשר בין בחירת מוצרי הצריכה בתקופתנו לבין רשימת הקריטריונים בבחירת          

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.  

 נקודות( 3)                                   לסוגים השונים של בחירותינו.המשותף כתוב מהו הגורם המשפיע  .א

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 נקודות( 3)                                                  .מהטקסטים באחדכיצד גורם משותף זה בא לידי ביטוי  .ב

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

בעבר נהגו להינשא בעיקר באמצעות שידוכים שהיו באחריות ההורים. גם כיום יש תרבויות הממשיכות  .3

 כרויות.יתים יש מפגשים המתקיימים באמצעות מתווך או באמצעות אתרי הידרך זו. לעלהחזיק ב

 נקודות( 8)                           המאמר.                        זו על פי ידיעותיך ועל פי חווה דעתך על דרך היכרות 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 נקודות( 28)                                                                                                                      כתיבה ממזגת .4

 מגוונים. מושפעות מגורמים שאנחנו עושים בתחומים שונים בחירות ה        

  בגורמים המשפיעים על בחירותינועל פי שלושת הטקסטים שקראת, כתוב סקירה, ובה עסוק         

 .ובהמלצות כיצד לפעול על מנת לבחור כראוי        

 לכתיבת הטיוטה, ואת הסקירה כתוב אחריה. הבאמילים. השתמש בעמוד  200-של כ כתוב בהיקף        
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 טיוטה

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 הסקירה

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 נקודות( 50)   לשון -חלק שני

 פרק א: חובה

   נקודות( 10) שם המספר, אותיות השימוש ומיליות היחס 

  5-6 שאלותבפרק זה ענה על 

 .נכונה של שם המספרהצורה ההקף את  , כתובות אפשרויות להגיית שם המספר שבהםבמשפטים  .5

 . המספרים המודגשיםת א כתוב במילים, מודגשים מספריםשבהם במשפטים 

 .במקומות  הנדרשיםשמונה  את המספר נקד

         
נכתב המאמר "איך  ֶעְשֵרה ְתַשעוְ  ַאְלַפִים /ָעָשר ְוִתְשָעה ַאְלַפִים /ֶעְשֵרה ּוְתַשע ַאְלַפִיםבמרץ  .א

 ."?משפיעים על הבחירות

 .  לשכנע בוחרים לבחור דווקא בהןכל המפלגות הפוליטיות בישראל ניסו באפריל  ___________ 9 עד .ב

__________________________ מבעלי זכות הבחירה מימשו את זכותם להצביע ביום   75% .ג

  הבחירות. 

 ____________._ 21 -הצבעתי לראשונה לכנסת ה______________   18-הביום הולדתי  .ד

הזנה : מהם יים / שתייםשנפרויד מציג כמה צרכים קיומיים בסיסיים של הילד ומדגיש במיוחד  .ה

 .ותחושת ביטחון

 שלושה / שלושת / שלושברגסון הם הפרופסורים: זיגמונד פרויד, אלברט איינשטיין ואנרי  .ו

 היהודים אשר השפיעו ביותר על ההגות ועל התרבות המודרנית. 

 
 
 .כתוב אותה בנטייתה הנכונהאו  הקף את מילית היחס  המתאימה שלפניךמשפטים ב .6

 

 , ___________  )לגבי( ספק לנואין שזוג, ה ןבהחשובות לנו בבחירת כונות מסוימות ישנן ת

מתקשים , ____________ מכם / ממכםלעומת זאת בבחירת מקצוע אני, ולהערכתי גם חלק 

 מתלבטים רבות בעניין זה.  אותכם / אתכםבכנס האחרון שמעתי יותר.  
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 נקודות( 40פרק ב: תחביר )

 נקודות(.  10)לכל שאלה  7-11  שאלותמבין ה ארבעל עליך לענות ע

 הסעיפים.  כל: בכל שאלה שתבחר, ענה על שים לב

 .רא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם. קI-IVה לפניך ארבעה משפטי שאל. 7

I.      ?מי אמר שחיי האהבה פשוטים 

II.    המקצוע? לבחירת יש השפעה איזו     

III.  נכונה החלטה קבלת לשם עושים מה?  

IV.  הבחירות? על משפיעים איך 

 נק'( 4)                      .בכל אחד מן המשפטים ציין מעל מילת השאלה את תפקידה התחבירי .א

 נק'( 1)                                 .ואת מספר הקף. מורכבמשפט  ואממשפטי השאלה ה (   אחד1) .ב

 נק'( 2)                        י.ירהתחב ה, וציין את תפקידשהקפת תחם את הפסוקית במשפט (2)

  .לפניך משפט שאלה, ואליו מצורפת תשובה. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם    ג. 

 כנראה. משתנה? השיקולים מערכת הזמן בחלוף האם  

 נק'( 1)                                         ב. כתוב את השאלה והתשובה במשפט חיווי אחד מורכ (1)

______________________________________________________________ 

 נק'( 1)                                                                        .תחם את הפסוקית במשפט שכתבת (2)

 נק'( 1)                                                  ?מהו היתרון של הניסוח המקורי מבחינה רטורית (3)

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 . קרא אותם, והשב על הסעיפים שאחריהם.דו משמעייםלפניך שלושה משפטים . א. 8

I. .בחירת בן הזוג הייתה מוצלחת 

II. ינם לבין עצמם על שינוי שיטת הבחירות בישראלרבים מתווכחים ב. 

III. .בחירת הכנסת החדשה תימשך מספר שבועות 

 

 נק'( 3)                                                                       הגורמת לדו משמעות. המילהסמן בקו את  (1)

 .מהמשפטים אחדהדו משמעות ב הסבר מהי (2)

 נק'( 1) _________________________________________ פתח המילים: השאלה היא 

 נק'( 2)                                       .(2משפט שבחרת בו בסעיף )למשפטים חד משמעיים  שניכתוב  (3)

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

 . פסוקית מצומצמתיש בכל אחד מהם משפטים, ו שניפניך ל ב.

I.  ,מועמדים ללימודים אקדמיים, כדאי לכם לדבר עם אנשים העוסקים בתחום הרלוונטי

 שאתם מעוניינים בו.

II.  אם מישהו שוקל, לדוגמה, לעסוק בפיזיותרפיה, הייתי ממליצה לו לגשת למחלקה בבית

 חולים.

 נק'( 2)                      .תפקידן התחבירין מעליהן את צייהפסוקיות המצומצמות, ו שתיאת  תחם (1)

 נק'( 1)   _______פותח פסוקית מצומצמת.__ אינושל שם הפועל ש תפקידו התחביריכתוב מה  (2)

 נק'( 1)                                                      את אחת הפסוקיות המצומצמות לפסוקית רגילה. המר (3)

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 .. קרא אותו וענה על השאלות שאחריושהושמטו ממנו סימני פיסוקלפניך קטע . א .9

שים זרים מכירים לראשונה מתחת בתוכנית המציאות חתונה ממבט ראשון שני אנ

ההתאמה בין  לחופה ואחרי חמישה שבועות הם צריכים להחליט אם להישאר יחד

 פרופסור מומחה בחקר הרגשות על ידי צוות מומחים תינעשמתמודדי התוכנית 

לטענת יוצרי  פסיכולוגית קלינית ומטפלת זוגית דוקטור לגנטיקה מולקולרית

הדס בשן  דשני לעומת זאת טוענת מבקרת הטלוויזיהזהו ניסוי חברתי ח התוכנית

הצלחת התוכנית מעידה על רצונם של אנשים למסור את חופש הבחירה בידי מישהו 

 סומכים על עצמם אינםאחר שהם סומכים עליו משום שהם 

 ('נק 4)                                                            .את הקטע במקומות שלפי ידיעתך מחייבים סימן פיסוקפסק  (1)

 . שאיננו נקודהמתוך סימני הפיסוק שהוספת בחר דוגמה לסימן פיסוק  (2)

 נק'( 1)השתמש בתשובתך במונחים תחביריים. . הסבר מדוע בחרת בסימן פיסוק זההקף אותו במעגל, ו       

 ____: ___________________________________ הסברהסימן : ______________        

 ('נק 2)                                                              כתוב מעל לכל מילה מסומנת בקו את תפקידה התחבירי.  (3)

 

 לפניך משפטים, ובהם שיבושים מתחום התחביר.  ב.

 נק'( 3)                                         . תקן כל אחת מן השגיאות, ושגיאות בתקינות התחבירית שלושהעתק     

I. חווים יום יום. ואירועים שאנ םבחירות והחלטות ה 

II.  הםהיומיום של לא פעם בנושאים טעונים בחייומתעמקים  חושביםגם בני נוער. 

III.  מה צופן לי העתיד אדעבמידה ולהחליט החלטות בקלות יחסית, אצליח שכמובן.  

 

 הנוסח התקין השיבוש
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 שפטים בעלי חלקים כוללים. לפניך מא.  .10

 

I.  ומופיעות תחת כל  המסכיםתמונות הנשים האידיאליות מפוזרות במגזינים, כובשות את 

 תחנת אוטובוס.       

II.  כמו כסף, עניין, מעמד חברתי, ביטחון  ,משיקוליםרק נובעת אינה הבחירה שלנו במקצוע 

 ד מודעים להם.גם ממניעים שאיננו תמיאלא תעסוקתי והגשמה עצמית,       

 

החלקים הכוללים, וכתוב מעל כל חלק כולל שסימנת את תפקידו התחבירי  כלבכל משפט סמן את  (1)

 נק'( 6)                                                                                                                                                . במשפט

 ('נק 1)  .________________  הלוגי המשותף בין החלקים הכוללים בשני המשפטים מה הקשר  (2)

 

 . לפניך משפטים. ב

I. לא היא אך מהעבר, אירועים בהשפעת או ההורים בהשפעת לעיתים נעשית הבחירה אומנם 

 סיפוק. לחוסר בהכרח תביא

II. כסף לעשות אלך אלא אבא, כמו 'ייראפר' אהיה לא אני" לעצמו: לומר יוכל הילד". 

 נק'( 1)                            במשפט מסוג תחבירי אחר. שמור על הקשר הלוגי שבו. Iהמר את משפט   (1)

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 נק'( 1)                                       בלי להשתמש במבנה של "לא... אלא".  IIאת משפט כתוב מחדש   (2)

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 נק'II  ?                                                        (1  )של משפט  מה היתרון הרטורי של הניסוח המקורי  (3)

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
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 בנושא בחירה.לפניך ציטוטים מן המקורות ודברי חוכמה  .11

I. זינגר(-)יצחק בשביס .אין ברירה. בחירהבחופש ה חייבים להאמין 

II. (ניקוס קאזאנצאקיס). לא לעשות כרצונךולפעול לפי רעיון  פירושה חירות  

III.  ,משלי, א, ח( , מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אימך. בנישמע( 

 

 נק'( 1)                    . ציין את מספרו. _____ חלק ייחודפטים הוא משפט בעל אחד מן המש (1)

 נק'( 1)                           מה תפקידו התחבירי של חלק הייחוד במשפט זה? ___________  (2)

  נק'( 1)                             כתוב את המשפט בעל חלק הייחוד במבנה רגיל. )ללא חלק ייחוד(  (3)

______________________________________________________ 

ציין את תפקידה התחבירי של המילה המודגשת או של המילים המודגשות בכל אחד מן  (4)

  נק'( 3)                                                                                                                   המשפטים. 

 ____: חייבים להאמין: _______________Iמשפט 

 _________: פירושה: _______________IIמשפט 

 ______________: בני: _____________IIIמשפט 

 . מסירה שונות בשתי דרכי  ונסח אותו I-III באחד מן המשפטים בחר  (5)

 נק'(  2)                                                                  . בכל ניסוח שבחרת מהי דרך המסירהציין        

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 מביעים אמת כללית, והם מבקשים ללמד מוסרדברי מוסר וחוכמה לפי חוקרי הלשון,  (6)

מסייע להשגת הדברים השכל ולתת עצה, אזהרה או הנחיה להתנהגות טובה. הניסוח של 

 מטרות אלה.

כיצד הניסוח  שלעיל, והסבר בעזרת שימוש במונחים תחביריים I-IIIהמשפטים  באחדבחר 

 נק'( 2)                                  מסייע להשגת המטרות שציינו חוקרי הלשון.שבחרת  המשפטשל 

________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ב ה צ ל ח ה !

 צוות לשון
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