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 תשפ"ב –כיתות ז'  –בעברית עבודת קיץ 

 

 2.9.22מועד ההגשה:  

 דרך הגשת העבודה: 
, שורה וחצי רווח בין השורות, יש   14Arialבקלסר חצי שקוף, יש להדפיס את העבודה בגופן 

 להדגיש כותרות.

 יש להגיש את העבודה בקלסר שקוף עפ"י הסדר הבא: 
 פלקציה )=משוב עצמי(רהעבודה עצמה , , שער, תוכן עניינים

           הנקראוהבנת  –הנושא: תלקיט : כתיבה בעברית   -  * בדף שער

 מגיש: שם ושם משפחה.             
 כיתה:                        
 תאריך הגשה:                         
 מוגש למורה:                        
 חט"ב "גוונים"                       

 מצד ימין של הדף לציין את נושאי הכתיבה. – *  בתוכן העניינים 
 ומצד שמאל של הדף את מספר העמוד.                             

 

 שיקוף שבו אתם מתבקשים להתייחס לתהליך יש לכתוב  - פלקציהר*    
 הכתיבה.                      
 יש לענות על השאלות הבאות בדרך מורחבת ועניינית:                      

 .  מהי בשבילי כתיבה? יש להציג זאת בדרך של כתיבה יצירתית, מה 1
 להיות ייחודית? עוניתיכתיבה עצמאית?  מה גורם לכתיבה ט חשיבותה של     

 .  האם קל לי לכתוב? הסבירו בהרחבה , מדוע זה קל, ואם זה לא קל, הסבירו 2
 למה זה לא קל? מה נדרש מכם שהופך זאת לקשה?     
 האם זה קשה כי אין לי ידע כללי בנושא? האם זה קשה כי מסובך בשבילי      
 יח להיצמד למבנה לכתוב את מה שאני חושב? האם זה קשה כי אני לא מצל     
 בשפה תקינה כי אני רגיל לכתוב כמו  הנדרש ממני? האם קשה לי לכתוב     
 שאני מדבר?      

 במידה ולא  היה מחסום כתיבה ,     ? יוכתבו כיצד התגברתם עלבמידה והיה לכם מחסום כתיבה ,. 3

 עזר לכם בכתיבה מה     

 .  תארו את תהליך הכתיבה שלכם מן הרגע שהנכם מקבלים נושא לכתיבה, 4
 דרך הרעיונות עד לביצוע.     

 האם עמדתי במשימות הכתיבה? אם כן , כיצד? אם לא, הסבירו מדוע .  5
 וכיצד אתם מתכוונים להצליח בכך?     
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 סיכום בורר –משימה ראשונה 

שורות, ועשו שימוש הולם  15-12 -של כקראו את הטקסט וכתבו סיכום באורך 
 .קישור מתאימות, בסיכומכם התייחסו למאפייני גיל ההתבגרות במילות
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 הבנת הנקרא -משימה שנייה  

 קראו את הטקסט הבא וענו על המשימה. 

 

 על הבדידות החדשה בעולם הטכנולוגי

 

"ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, כך אנשים מרגישים בודדים יותר", כך טוען פסיכיאטר 

בכיר. לדבריו, הסיבה שהבדידות הולכת ומעמיקה היא הדרך שבה אנשים  ישראלי

רים זה עם זה באמצעות בעידן הטכנולוגי. היום אנשים מְתקׁשיוצרים קשרים חברתיים 

ְורשתות חברתיות, במקום להיפגש פנים אל פנים. התקשורת  טלפונים חכמים  

בקשרים חברתיים כפי ּפקת את הצורך של בני האדם מסינה אהדיגיטלית, לדעתו, 

 שמפגש פיזי עושה זאת. 

 התקשורת הטכנולוגיים משתכללים, כך תחושת הבדידות גוברת.  ככל שאמצעי

וות בכל תקופות חייו: בילדות, בנעורים, שהאדם יכול ֲלח ה הבדידות היא תחוש

 בריאותו הגופנית והנפשית. בבגרות ובזקנה, והיא מסכנת את

ות המערב, "אדם בודד" הוא אדם הקשרים החברתיים על פי התפיסה הנפוצה בתרב

מצומצמים או אדם שחי לבד. תוצאות מחקרים שנערכו בשנים האחרונות סותרות  שלו

את התפיסה הזאת. הממצאים מראים שאין קשר בין תחושת בדידות של אדם  לחלוטין

ידות, האנשים שיש לו קשרים איתם: יש אנשים החיים לבד ואינם חשים בד ובין מספר

סובלים מתחושת בדידות גם אם הם מוקפים באנשים רבים. המסקנה  ואילו אחרים

אלה היא שבדידות היא תחושה אישית, והיא קשורה אך ורק  המתבקשת מממצאים

מבחינה חברתית עד כמה החברה סביבו מספקת את  לדרך שבה אדם רואה את עצמו

 צרכיו.

שלא להרגיש בדידות? האדם הוא  מה הם הצרכים החברתיים שאדם זקוק להם כדי

תו הוא יכול לדבר נת חוקרים, אדם זקוק לאדם אחר שאחברתי מטבעו. לטע יצור

 דברים שהוא חֶווה: גם על קשיים וגם על דברים טובים שקרו לו.   בגילוי לב על
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אדם שזוכה  —בחברה שבה הוא חי   לשאדם שמרגיש מקוּב חוקרים אחרים טוענים

 יחוש בדידות. לאמאחרים להערכה ולכבוד 

ַ מדוע קשרים שמתקיימים באמצעות טלפונים חכמים ורשתות חברתיות אינם 

ל סוג הקשר. יש בקשר את מה שהאדם צריך מבחינה חברתית? בעיקר בגל מסּפקים

י. לקשר הזה שמתקיים מרחוק יש השפעה קרמשהו ׁש(מפגש פיזי שאינו)הווירטואלי 

בין בני אדם, מפני שהאדם נמצא פחות ופחות במגע החברתיים  שלילית על הקשרים

 אנושי ישיר.

שיחה ברשת חברתית לעולם לא תצליח להחליף שיחה בארבע עיניים. שיחה ברשת 

אינה יכולה לספק צורך של אדם בקשר עמוק ואמיתי. אנשים רבים מרגישים  חברתית

. ההרגשה של אדם פיזיניכור וזיוף. אדם זקוק לקשר שיש בו מגע אנושי  בשיחה כזאת

רבים ברשת החברתית אינה דומה כלל להרגשה של אדם ( likes)   קים"י"ְלי   שזוכה ב

 הזוכה לחיבוק חם מחבר.

אין ספק שהמגע הפיזי הולך ונעלם בעידן הטכנולוגי, ויש לכך השפעה ישירה על הרגשּת 

 הבדידות, ַוֲבעקיפין על בריאות האדם.

 ( 2018/5/12מישהו להיות איתו: על הבדידות החדשה בעולם הטכנולוגי", גלובס, מעובד על פי פרידמן־גפן, ש', "
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 ,על פי המאמר 6-1על כל השאלות  וענ

 

במאמר כתוב כי ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, כך אנשים מרגישים  1א. בשורה  . 1
 בודדים יותר.

 ,מדוע אנשים מרגישים בודדים יותר? 1-8על פי שורות 

 את התשובה הנכונה ביותר.  יפוהק

    כי האדם חֶווה בדידות בכל תקופות חייו: בילדות, בנעורים, בבגרות__ 

 ובזקנה.      

   כי אמצעי התקשורת הדיגיטליים אינם מספקים את הצרכים  __

 החברתיים של האדם.      

 כי התפתחות הטכנולוגיה היא אחד מגורמי הסיכון הגדולים ביותר __  

 לבריאות האדם.       

 כי הבדידות הולכת ומעמיקה בגלל אמצעי התקשורת הדיגיטליים. __ 

 

רבים ברשת   likesקים" ַ ההרגשה של אדם שזוכה ב"ְלי  "כתוב: 27-28ב. בשורות 
 ."אינה דומה כלל להרגשה של אדם הזוכה לחיבוק חם מחבר החברתית

 הזאת?איזו טענה הכותבת מדגימה באמצעות ההשוואה 

 את התשובה הנכונה ביותר.  יפוהק

 אנשים רבים מרגישים בשיחה דרך רשת חברתית ניכור וזיוף. —

     שיחה ברשת חברתית אינה יכולה לספק צורך של אדם בקשר עמוק  —

 ואמיתי.      

    ים זה עם זה באמצעות טלפונים חכמים ום אנשים ַמתקׁשּרהיְ—

 ְורשתות חברתיות.      

 הבדידות היא תחושה שהאדם יכול ֲלחוות בכל תקופות חייו.  —
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 1-8על פי שורות  כםאת המשפטים שלפני ימו.השל 2

ולא ________________  הקשרים החברתיים בעידן הטכנולוגי מתקיימים באמצעות

 שבני אדם זקוקים לו כדי שלא להרגיש בודדים._______________ באמצעות 

ומשפיעה על __________________בעקבות זאת הרגשת הבדידות 

 . ______________ מבחינה נפשית ו של האדם_______________

 

 מוזכרות שתי תפיסות בנוגע לבדידות: 9-15.א. בשורות  3

 שחי לבד. אדם בודד" הוא אדם שהקשרים החברתיים שלו מצומצמים או אדם" .1

 .הבדידות היא תחושה אישית.    2

 

כותבת המאמר מסכימה רק עם אחת משתי התפיסות האלה ושוללת את התפיסה 
 האחרת.

 את המשפט שלפניך.  ימוהשל

 . _________ הכותבת שוללת את תפיסה מספר

 

 די לבסס את התפיסה שהיא מסכימה ב. הכותבת מסתמכת על מחקרים כ

 תה.א    

עליהם מתבססת  מן המאמר משפט אחד המבסס את תוצאות המחקרים וקיהעת
 . הכותבת

 

____________________________________________________ 

 

 על השאלה שאחריו. ו, וענכםאת המשפט שלפני וג. קרא

המשוררת דליה רביקוביץ' סיפרה שהיא מרגישה הכי בודדה כשהיא אוכלת בחדר 
 שהיא מוקפת אנשים.בקיבוץ בזמן  האוכל

 (2018/6/8מעובד על פי דואק, ש', "מחקר חדש קובע: תחושת בדידות מובילה להזדקנות מואצת", גלובס, 
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את  ואיזו מן התפיסות המוזכרות בסעיף א באה לידי ביטוי במשפט זה? נמק
 .כםתשובת

 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 על שני הסעיפים שאחריו. ואותו, וענ וקטע קצר. קרא יכם.לפנ 4

 

              לא כל בדידות היא שלילית. בדידות שהאדם בחר בה מרצונו, ולא נכפתה עליו, יכולה 
   להיות חיובית, ויש בה אפילו יתרונות. אנשי רוח רבים בחרו לחיות בבדידות כי הם 

 לחוות את העולם לבדם. הם בחרו להתבודד כדי שיוכלו ליצור יצירות שנובעות  רצו
 חופשית, מקורית ועצמאית. הם לא רצו בסביבתם אנשים שעלולים להסיח  ממחשבה
 :ממעשה היצירה או להשפיע עליה. יוצרים ידועים שבחרו להתבודד הם את דעתם

יההמלחין ְבֹטהֵוְבן, המדען ּניֹוטון , הסופר ְקפ   א, הפילוסוף ְקאנט והֹצייר גו   .ק 

 

 (31.3.2011מעובד על פי להט, א', "טוב היות האדם לבדו", כלכליסט,)

 

 א. כותב הקטע הקצר טוען כי בדידות מבחירה יכולה להיות דבר חיובי.

 ?על פי הקטע הקצר, מהו הנימוק שלו לטענה זו     

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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 ב. מה אפשר להסיק מן ההשוואה בין הקטע הקצר למאמר?

 

 את התשובה הנכונה.  יפוהק

    כותב הקטע תומך בדעתה של כותבת המאמר בנוגע להשפעות  —

 הבדידות.      

 כותב הקטע שולל לחלוטין את דעתה של כותבת המאמר בנוגע  —

 להשפעות הבדידות.       

 טרלית.יטע בנוגע להשפעות הבדידות היא נדעתו של כותב הק  —

 כותב הקטע מסתייג מדעתה של כותבת המאמר בנוגע להשפעות  —

 הבדידות.      

 

 (במאמר 26-27שורות )"אנשים רבים מרגישים בשיחה כזאת ניכור וזיוף".  .א.  5

י,ניתוק, ּזרות ):ָ (וצירוף)רשימה של מילים  כםלפני       בה, ריחוק, חוסר ַש   (כות.ּיְקר 

 מתאימה למשמעות המילה "ניכור". אינהשמשמעותה  את המילה או הצירוף יפוהק

 

 ,מהּו אדם מקּובל? 19-20ב. על פי שורות 

 את התשובה הנכונה ביותר.  יפוהק

 אדם שאנשים אחרים מעריכים ומכבדים. —

 אדם שאינו מרגיש בודד. —

 אדם שיכול לדבר בגילוי לב על מה שהוא חווה בחייו. —

 החשובים.אדם שהחברה מספקת את צרכיו  —
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 .שאלת דעה אישית  6

 

קטע קצר, ובו מסקנות של תוצאות מחקר על בדידות אצל מתבגרים. את  כםלפני
 הפסיכולוג ריד לרסון, פרופסור באוניברסיטת אילינוי. המחקר ערך

 

לבדידות מבחירה יש תפקיד חשוב, בייחוד בגיל ההתבגרות שבו מגבשים זהות 
העלה שמתבגרים הרגישו טוב יותר לאחר התבודדות וייחודית. מחקר  עצמאית

שפחתם בבית. ההתבודדות  תחושותיהם לאחר שהייה עם שאר בני  בחדרם לעומת
 הסביבה הבוחנת והשופטת של המשפחה והחברים. הייתה מעין בריחה מן

 

 (2012/1/5מעובד על פי שניידר, ט', "ניתוח מחקרים: מה קורה במוח שלנו כשאנחנו לבד?", גלובס, )

 

עם מסקנות המחקר של פרופסור לרסון בנוגע לבדידות מבחירה  יםמזדה םהאם את
 מתבגרים? אצל

 האישי. כםוכן על פי ניסיונ םעל פי המאמר, על פי הקטעים שקראת כםאת דעת ונמק

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 כתיבת טקסט טיעון -  שלישיתמשימה 

 כםאת הקטע שלפני וקרא

 

 

 ויותר נאלצו 65בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם אנשים מבוגרים בני 

 הקרובים .  והחבריםלהסתגר בבתיהם ולצמצם את המפגשים החברתיים שלהם עם המשפחה 

בריאותם, אך יצר בעיה כנת סֶ ת ההדבקה של מבוגרים בנגיף אשר מַ ְהריחוק החברתי פתר את בעיי

 בדידות. —אחרת, מסוכנת באותה המידה 

 כדי להקל על המבוגרים והקשישים את תחושת הבדידות, ננקטו כמה פעולות: שמירה

 ם ומחשבים, עריכת מפגשיםעל קשר חברתי עם המבוגרים באמצעות טלפונים חכמי

 חברתיים ומשפחתיים בהגבלות מסוימות והקמת מוקדים טלפוניים לתמיכה נפשית.

 (2020/5/5מעובד על פי פרלמן, ג', "מגפת הקורונה: מחיר הבדידות", מתוך אתר מכון דוידסון, 

 

 

 

 

או  כםאת הקשיים של המבוגרים במשפחתו תארושורות.  12-15בהיקף של  טקסטבו כת

את הפעולות  ושנוצרו בגלל הריחוק החברתי  בימי הקורונה, וֵפרטלכם הקרובה  כםבסביבת

 שננקטו כדי להתמודד עם השפעות הריחוק החברתי.

 .םלהיעזר במאמר ובקטעים שקראת והאישי. תוכל כםמניסיונכם את דברי ימוהדג

 .על מילות קישור מתאימות, על ניסוח תקין ועל פיסוק מתאים ודיהקפ

 יל.ם לעקראתלהיעזר במידע מן הקטע ש ותוכל
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______________________________________________________________________
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 בהצלחה


