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 :הא יש זכות לעולי חדשי להצביע ולהשתת בקביעת מהות חיינו כא והיו ?
הקטע לקוח מידיעה במקומו!.
לצעירי מתחת לגיל  18אי זכות בחירה לכנסת .יש המציעי להעניק זכות בחירה לעולי
ומכירי

את

חדשי רק לאחר שהייה של שנה באר ,לאחר שלמדו את השפה ,יודעי
ההיסטוריה של המדינה ,ומכירי את האנשי לבחירה ,ועוד דרישות אלמנטאריות,
המובנות בכל מדינה קולטת מהגרי  .בשני המקרי הטענה היא ,שכדי להשתת בבחירות
נדרשת מידה של בשלות ,ידע ומעורבות .עד כמה הבשלות והידע והמעורבות של הצעירי )מתחת
לגיל  (18שונה ,יותר ,פחות ,מזו של עולי חדשי ? דברי ברוח זו נשאה לא מזמ המשוררת
דליה רביקובי' לאחר כישלונו של אהוד ברק בבחירות האחרונות ,ומיד "קפצו" עליה מכל עבר,
בעיקר מהצד הפוליטי המתנגד ,ואפילו ביקשו לשלול מללמד את שיריה בבתי הספר .עד כדי כ&
היו התגובות החריפות ,בטענה העיקרית ,וההגיונית לכשעצמה" ,כי מה נזכרה פתאו היו
פתאו עכשיו לאחר שמועמד' נכשל ,ואילו בבחירות שלפני(כ כאשר זכה ברוב אצל העולי
החדשי – לא ערערה כהוא זה על זכות של העולי החדשי להצביע מיד ע עלות ארצה"

בכיתה של נער דיו! בנושא .ערו את הדברי שנאמרו בדיו! ,כולל נימוקי המצדדי בטענה
והמתנגדי לה ,תוכל ג ,כמוב! ,לנקוט עמדה משל ,ולנתח את הבעיה מנקודתראות מקורית
משל.

