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  .י ההנחיות שאחריה"וכתוב עפ, קרא את הכתבה הבאה

  .רקפת מוסק: מאת/ ?  מה לא�מכוניות , שולחנות, מחקי�, בולי�, מחזיקי מפתחות

 רשימה חלקית מאוד של אישי� ידועי� לא רק בזכות .משה דיי� , ולדימיר נבוקוב, זיגמונד פרויד

  .אלא ג� בזכות האוספי� שלה�, ההתמחות שלה�

  

ממרצ� , כ� הרבה מזמנ� ומכספ�.מדוע ה� מקדישי� כל? מה ה� אוספי�? מי ה� האספני�    

שערכו , ר תמר כתריאל"ברנדה דנט וד' פרו, שתי חוקרות ישראליות?  ומכשרונ� לתחביב האיסו#

אצל ילדי� תופעת האספנות נפוצה : הגיעו לממצאי� הבאי�, מחקר איכותי וכמותי של התופעה

, חווית האוצר נטמנת בזיכרונות הילדות; א� רבי� מה� זונחי� בשלב מסוי� את האוס#, ביותר

, בחוגי מבוגרי� בישראל אי� התופעה רווחת. והאוצר עצמו מועבר בירושה לקרוב משפחה צעיר

  .ל� בשני� האחרונות מסתמ� גידול במספר האספני�או

  

באו החוקרות לידי המסקנה שהאספנות היא סוג של , מראיונות ע� האספני� ומתו� התבוננות   

כלי� , חפצי� גדולי� או קטני�(אלא במיו� שלו , איננו בחפ+ עצמו, לדעת�, העיסוק. משחק חשיבה

אלא מחפש , אי� האספ� אוס# מכל הבא ליד). ודחפצי� משנה מסוימת וע, עשויי� מחומר מסוי�

  . פריטי� שישלימו את הסדרה שהוא מבקש ליצור באוס# שלו

  

החוקרות סבורות , על א# הגיוו� הרב בסוגי האוספי� ובמידת ההשקעה של האספ� בבנייתו   

, לכ� למש. האספני�) או לרוב(המשותפי� לכל , שמדובר בתופעה אחת בעלת כמה וכמה מאפייני�

: כגו�, האספ� קובע לעצמו מה ה� הקריטוריוני� שלפיה� הוא אוס# את הסדרה ומנסה להשלימה

איסו# דוגמאות של כל המקטרות שיוצרו בבית חרושת , רכישת כל המהדורות של ספר מסוי�

  . איסו# תקליטי� של כל הביצועי� המצויי� ליצירה מוסיקלית מסוימת, מסוי�

  

הביעו כמה אספני� ג� את החשש , לצד השאיפה העזה להשלי� את הסדרות, ליבאופ� 4ָָראד3ְקָסא   

רוב האספני� אוספי� חפצי� .  מאפיי� הוא בחירת גודל החפצי�עוד. השלמת הסידרה... מפני

, המשיכה לחפצי� קטני� אינה מקרית, לדעת החוקרות. לפעמי� מיניאטורי� ממש, קטני� ביותר

  .מה של שליטה ועליונות.אלא מבטאת תחושת

  

סוק זה נראה שעי.  אספני� רבי� מקדישי� שעות רבות לחיפוש אחר פריטי האוס#.מאפיי� נוס#    

א� , הכל חול# ומתפורר"בבחינת , הוא פעל יוצא של המשמעות הקיומית של האוס# עבור האספ�

. וכ� אמצעי לשליטה במה שקורה, האוס# הוא ג� אמצעי ליצירת מתח ולהפגתו". החפצי� יישארו

  .והוא מופג כאשר הפריטי� מושגי�, המתח נוצר מתו� רצו� להשיג עוד פריטי�

שלילי השבדר� כלל נוהגי� להציג את הכפייתיות שבאספנות ולהדגיש את הצד , החוקרות מציינות

אשר בקצהו האחד נמצא האספ� , כ� ג� באספנות מדובר ברצ#, אול� כמו בכל תופעה. שבה

  .שהאיסו# מקנה לו פעילות בריאה ומעשירה,  האספ� היצירתי.ואילו בקצה האחר , הכפייתי

  )�"חור# תש, �.בי' עת של האוניברסיטה העב.כתב" באוניברסיטה:"מתו�         (                              
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אול� בהחלט אתה יכול , אי� להעתיק ממנה או לשכתב חלקי� ממנה, מהכתבה שלעיל ! שי� לב

וכ� היא יכולה לשמש ל� כחומר מחשבה , לדלות ממנה נתוני� ועובדות ולהשתמש בה� לחיבור�

  .החשיב�לרעיונות ולנקודות

  

  .  תאר את האוס! של� או של זולת�. המאמר מתאר מחקר העוסק במניעי האספנות ובמאפייניה. 1

  ).אפשר לצטט ממנה, אי� להעתיק.(     בתיאור� היעזר בממצאי המחקר המתואר בכתבה

  

  :חמישה נושאי� נוספי� לבחירה לכתיבת חיבור

   

הסבר מה הסכנות ומה ה�  ".להיות ככל העמי�"בחברה הישראלית מתקיי� תהלי� של  . 2

: י תחו� אחד או שניי� מ� התחומי� האלה"והדג� עפ, וי� תהלי� זהוהסיכויי� הְמל

  .היחס לעליה וירידה, אימו& תרבות אוניברסאלית, והוהתמקדות בהצלחה האישית ובחיי הה
  

  ה אתהמ. ויש שמחפשי� סיפוק בספרות אחרת, יש שמוצאי� עניי� בקריאה של ספרי מדע בדיוני. 3

  .סיונ� בקריאהיהסתמ� על נ? באילו ספרי� אתה מוצא זאת?    מחפש בספר

  

  א� , מכניס נימה קלילה לנושאי� רציניי�, מבדר, מרכ� עצב, יש שהוא מפיג מתח. ההומור בחיינו. 4

הדג� בכתיבת� את התופעות .    יש שהוא פוגע כשהוא איננו במקומו או כשאיננו במינו� נכו�

או שקראת עליה� או שנודע ל� מאמצעי , י מקרי� שקרו ל�"או את חלק� עפהנזכרות ל� 

  .מ� הספרות או מ� האומנות, התקשורת
  

  כמו שגורמי� שוני� מחלישי� , גורמי� שוני� מחזקי� את המוטיבציה של בני הנוער לשרת בצבא. 5

  לבחורי� , תיותלבנות ד( חובה .יש המציעי� לחוקק חוק שרות לאומי. המוטיבציה לשרת את    

  .י� לשרתיכתחלי# לשרות בצבא למי שאינו מעונ )לערבי�, חרדי�    

) ביחידות מובחרות ( ובמוטיבציה גבוהה . ל.ה.מה ה� הגורמי� המניעי� את בני הנוער לשירות בצ

�י� ההצעה לחוק שירותיחווה דעת� ג� בענ? בציהילהחלשת המוט, לדעת�, ומה ה� הגורמי�

  .י� לשרתיער שאינו מעונלכלל הנו, לאומי
  

  ?  ומה יעשו הזקני�." העול� שיי� לצעירי�. "6

כאשר הזקני� הפסיקו להיות נטל כבד על , זמננו�הצג אחדות מבעיות הזקני� בחברה בת

המוחזקי� ג� , אבות�מרפא ובתי�בתי" ( הוסטלי�"וה� יותר ויותר מאושפזי� ב, המשפחה

תאר והסבר את . בתו� המשפחה, בה� נעשה בעיקר בביתכשהטיפול , בניגוד לעבר) חולי� �כבתי

או מתו� חוויות בעבודה בבית אבות ) סבתא ,סבא (בעיות הזק� מתו� היכרות� ע� אד� זק� 

  . של� או של מישהו מחברי�, בהתנדבות
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