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 :איכות הסביבה ושמירה על כדור האר שלנו לבל ייהרס רו ייכחד הוא אחד מהנושאי
המטופלי ביותר ה בקרב ארגוני וולונטריי וה על ידי ממשלות ורשויות השלטו.

הנושא" :לא רק לאד זכות קיו עלי אדמות ולכ! המאבק למע! איכות הסביבה הוא
מאבק "יויומי" .כתוב חיבור לנושא זה במסגרת מאמר לעיתו! בית הספר ו/או
לעיתו! מקומי .הבא נימוקי לעניי! זה וקבע את עמדת תו המחשת דברי
בדוגמאות.
לוחמי הקשת בענ!  /דני רבינובי0
ספינת הדגל של "גרינפיס" ביקרה בנמל חיפה ,כ נפתחה מסכת יחסי חדשה בי ישראל ובי
ארגו הסביבה הבינלאומי ,שהצלחתו במלחמה נגד מכחידי הלווייתני ומרעילי הימי עשתה לו
ש בעול.
האגדה של שבט הקרי מצפו אמריקה מספרת" :יבוא יו והעול יתנסה במהומה גדולה;
ציפורי יפלו מתות במעופ ,חיות ייספו בג'ונגלי ,הימי ישחירו והנהרות יזרמו מורעלי .בזמ
ההוא יתאחדו אנשי בני כל הגזעי וייאבקו נגד השמדת העול .ה ייקראו "לוחמי הקשת
בענ" .אגדת הילידי הצפו אמריקאית היא מקור הש "ריינבו ווריור" ובעברית " "לוחמי
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הקשת בענ" .ש זה נית לספינת הדגל של "גרינפיס"; ארגו הסביבה הבינלאומי .הספינה
ביקרה בנמל חיפה ,במסגרת "פרוייקט הי התיכו".
ארגו "גרינפיס" נולד בי .ב"  1971הפליגה מנמל וונקובר שבקנדה האונייה "פיליס קורמאק",
ועשתה דרכה אל אתר הניסויי הגרעיניי של ארה"ב מול חופי אלסקה .המטרה הייתה להביע
מחאה נגד הניסויי האלה .במעשה זה ,שמש אליו מיד תשומת לב של התקשורת העולמית ,היו
מקופלי המרכיבי העיקריי והמטרות הנלוות אליה ,ושמאפייני את פעילות הארגו מאז
ועד היו ,והופכי אותו לייחודי כל"כ:
א .נוכחות פיזית ישירה ומתריסה ְ'אתר בו נעשי פשעי נגד הסביבה.
 .IIיציאה גלויה נגד גופי כלכליי בעלי אינטרסי להפקת רווחי בלבד בפוגע בחי ובצומח
מבלי להתחשב בטבע.
 .IIIלקיחת סיכו מוחשי לשלו הספינה וצוותה.
 .IVחשיפת מעשיה השליליי של ממשלות נגד איכות הסביבה ופרסומ בתקשורת העולמית.
"רייבו ווריור" ,זו שביקרה בחיפה ,היא האונייה השניה הקרויה בש זה .האונייה הראשונה
נקנתה באמצע שנות השבעי ,והתפרסמה ב" 1978ע פרסו התמונות הבלתי נשכחות של סירות
הגומי המהירות שלה ,שהורדו מסיפונה בלב האוקיינוס האטלנטי ,וחצצו בינה ובי הלווית.
בתמרוני זריזי מנעו הסירות מ התותח לירות בטורפו .המחאה היוצאת"דופ הייתה אות
הפתיחה במערכה ארוכה ,שהביאה בסו) שנות השמוני לאיסור בינלאומי מלא על ציד
לווייתני .בספטמבר  1978פעלה "רינבו ווריור" נגד ספינה בריטית ,שעל סיפונה היו חביות של
פסולת גרעינית להטבעה במצולות הי .בבוא הספינות אל אתר ההשלכה של החביות לי,
שילחה "ריינבו ווריור" את סירות הגומי שלה לשיט לאור הספינה המזהמת .הסירות התייצבו
מתחת למנו) ההשלכה ,ומנעו מ הספינה להיפטר ממטענה הקטלני .תמונות הטלוויזיה
הדרמתיות הראו את הסירות הכתומות לוחכות את דופ האוניה הכהה .אנשי הצוות של הסירות
עמדו נגד סילוני מי שהותזו אליה מ האונייה ,כחלק מניסיו להרחיק מהדפנות .תמונות
אלה היו לנכסי צא ברזל של המאבק נגד הטבעת פסולת גרעינית באוקיינוסי .אחר"כ בא
המאבק נגד ציד כלבי"י לבני בשלג של ניו"פאונלנד .אנשי "ריינבו ווריור" ריססו את הגורי
ספריי צבעוני שאינו מזיק לה ,א הופ את פרוות לחסרי"ער לציידי המעונייני
בפרוותיה הלבנות .מבצע זה חש) לראשונה את אכזריות הציידי ,שחבטו בגורי למוות
באלות ,כדי להותיר את הפרווה שלמה.
"ריינבו ווריור" השניה נולדה כספינת דייג בי הצפוני ב"  .1957ארגו "גרינפיס" רכש אותה ב"
 ,1988והיא עברה שיפוצי נרחבי .מאז שהחלה בפעילותה ב"  ,1989היו רוב משימותיה
באוקיינוס השקט ,אול בחודשי האחרוני הושאלה ל"פרוייקט הי התיכו" של ארגו
"גרינפיס".
הישראלית ,סוזי ברו ,הצטרפה לצוות הגרינפיס" ב"  .1988על ביקור הספינה בחיפה היא אומרת
":הביקור הוא ביקור היכרות ולימוד .אנו רוצי ,שהציבור בישראל יכיר ג את הפני האחרות
של הארגו :את הפעילות היו"יומית של איסו) מידע ,של מחקר ושל הצעות מדיניות לטיפול
אחראי בבעיות סביבה שונות .בי התיכו יוצא ארגו "גרינפיס" נגד זיהו כלור ,זיהו נפט ,דייג
בלתי חוקי וזיהו גרעיני.
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יוסי לש ,מנכ"ל החברה להגנת הטבע ,הוסי)" :אנחנו ,כארגו לאיכות הסביבה הגדול בישראל,
מתייחסי לאנשי "גרינפיס" בהרבה הערכה .ה סיפור הצלחה ,וההישגי שלה פרצו דרכי
בענייני סביבתיי גדולי וחשובי" :גרינפיס" הוא גו) חזק המונה כחמישה מליו חברי
ברחבי העול .אומנ יש הטועני ,שלעיתי ה יותר מדי קיצוניי ואינ רוצי לראות את
עמדתו של הצד השני ,א אנחנו נבדוק שיתו) פעולה את לגופו ש כל עניי .החברה להגנת
הטבע אירחה את צוות האונייה ואת המומחי שעל סיפונה בסיור היכרות ע האר .נציגינו באו
להקביל את פניה והביעו את תקוות לשיתו) פעולה פורה בעתיד".
פורס בעיתו "האר" מיו 29.10.93

