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 טקסט�נושא צמוד

 :"טיפי�"

  . בחיבור� העזר בטקסטי� לש� אבחנות ולנקיטת עמדה או כדי לגבש לעצמ� נקודות חשיבה. 1

  על הנייר ותתחיל " להתנפל"ואל תמהר , שב  רגע ארו�, לאחר שקראת את הקטע:     כלומר

  רשו� לפני�, וקבע עמדת� לגבי הנושא) יש ל� מספיק זמ!(חשוב קוד� במתינות .     לכתוב

  החומר ממנו . של חיבור�" הבשר"זה . נתוני� ועובדות וכ! הלאה, רעיונות,     נקודות חשיבה

  .    תרחיב בנושא

  או , א� אתה מסכי� לדעתו של כותב המאמר(בצורה זו או אחרת , בחיבור� התייחס לטקסט. 2

  חס לדברי הכותב ולתוכ!  מהמאמר כדי שתוכל להתייצטט:  כלומר)ולמהַ'ֶ%ה , חולק עליו    

  , אל תעתיק פסקות ממנו –במודגש . בציטוט הקפד לשי� מילות הציטוט במרכאות.     הדברי�

  .    אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב

  ת לכתוב במסגרת מאמר /בקשתה מ/א� את: כלומר, הקפד לכתוב במסגרת דרישות הנושא. 3

  מלא אחר ההוראה וכתוב , ו כל מסגרת שתתבקשא, או כדיו! בכיתה, או כמכתב,     בעיתו!

  .בהתא�    

  ,ואל תסטה ממנו למחוזות עלומי� וחסרי קשר לנושא, בצמוד לנושא! אבל תמיד, כתוב תמיד . 4

  !כדי למלא דפי� ופסקות" אל תמרח: "     בקיצור

  ות בסו. כל נקוד. (נכו! ומוקפדפיסוק תו� , הקפד על ניסוח נכו! מבחינה תחבירית ולשונית . 5

  )סמני שאלה וקריאה וכדומה, פסיקי� בתו� המשפט,      משפט

  וכ! לוודא . כתיב ופיסוק, קרא שנית את חיבור� לוודא ולתק! שגיאות לשו!, לפני הגשת המבח!. 6

  ...    שאתה עצמ� מבי! את מה שאתה כותב

  

  .הטלוויזיה ואנחנו בתוכה  :נושאה

כתוב חיבור  ".תור על הטלוויזיה משפר את איכות חייה�וי, לדעת האנשי� הנזכרי� בכתבה"

ואשר הויתור עליו .) מכונית וכדומה, מחשב, טלפו!(   ב מ כ ש י ר  נ פ ו 0  א ח רשבו אתה בוחר 

�  .עשוי לשנות לטובה או לרעה את איכות חיי
  

  מס� אחר 

   1995יולי " כל העיר", תומר פרת: י כתבה מאת"מעובד עפ

וג� חדירת הכבלי� היא רק בגדר ,  החדש2ת אנשי� שלא מכירי� את ערו� יש באר� הזא   

�לא  .משו� שמעול� לא היתה לה� טלוויזיה בבית, ואי אפשר להאשי� אות�, שמועה בשביל

וג� לא בעניי� שאי  יד� משגת לקנות , מדובר כא  בחרדי� שמתנזרי� כליל מתקשורת חילונית

, שאת הקופסא המרצדת הזאת, חליטו לפני הרבה שני�שפשוט ה, מדובר כא  באנשי�. מכשיר

�  .יש לה� דברי� הרבה יותר חשובי� לעשות. ה� לא יכניסו הביתה לעול

  

נולדו , היו� בני עשרי� פלוס, הווטרינר הראשי של עיריית ירושלי�, ר תומי שדה"ילדיו של ד   

היה נושא , מצ� של תוכניותיועל המבחר המצו, בבית� נטול האנטנה בתקופה שהערו� הראשו 

נשמעו לה� אז כמו " טלאפלא"ו, "מנהרת הזמ ", "ר�'ריצ. "השיחה העיקרי של ילדי בית הספר

�  . סיסמאות גיוס חירו� ולא כמו שמות של תוכניות ילדי



 2

     �אביה� מספר שאת החס$ התרבותי השלימו אצל� בבית בעזרת ספרי� ובילויי� משפחתיי

ג� ילדיו , לוזכורה לו אפיזודה קצרה שבה הבי  שלמרות הכ,  ע� זאת.לא מול הטלוויזיה

  .משתוקקי� למעט זמ  מס$

  

לב  & בראשית שנות השמוני� הוַרי קנו טלוויזיה צבעונית ולא ידעו מה לעשות ע� השחור: "שדה   

�אז , יזיהובתקופה ההיא היו מחברי� את המחשבי� הביתיי� למס$ של טלו. הישנה שלה

הילדי� גילו טלוויזיה בחדר . ה� את הטלוויזיה הישנה כדי לחבר אותה למחשבביקשתי מ

עד שיו� אחד נשרפה . ה� ישבו ש� כל היו� וצפו בתוכניות. וחודשיי� לא יצאו מש�, העבודה

סו' לידי ביטוי החינו$ &כאו בא סו', לטענתו של שדה". חיי�&שבק"והוא , הנורה במכשיר

להפתעתי לא הגיע מה� שו� לח� לתק  את המכשיר . "ולות המס$שהעניק לילדיו במש$ שני� נט

  ".ה� הגיעו בעצמ� למסקנה שהחיי� בלי טלוויזיה טובי� יותר

  

ככלי יעיל לניגוח מתנגדי " איכותיות" ובתוכניות המוגדרות 8לעיתי� קרובות משתמשי� בערו�    

מורגלי� לשמוע ממקטרגיה� מתנגדי טלוויזיה . שרוממות איכות השידורי� בגרונ�, הטלוויזיה

לתומי שדה . שבגלל  כדאי להחזיק בכל זאת מכשיר זה, מדע ותרבות, על תוכניות טובות על טבע

 מזכיר לי 8הסיפור הזה ע� התוכניות האיכותיות וערו� : "יש תשובה קבועה ונחרצת על טענה זו

אנשי� .  בשנות השישי�כשעיתו  זה יצא לאור בפע� הראשונה" בוי&פליי"את הסיפור על העיתו  

ה� שילבו בי  דפיו והתמונות . לבעיה" פתרו "לי� מצאו "והמו, התביישו לקנות את העיתו 

כי יש בעיתו  זה : "וכ$ יכלו האנשי� לטעו , ע� אישיות חשובה' רציני'ראיו   .הנועזות שבו איזה

נות האלה על איכות כ$ אני מתייחס לטע "...ולכ  ג� כדאי לקנות אותו .'רציניות'ג� כתבות 

  .מלל וסרטי� זולי� שבטלוויזיה& המשולבות בי� הרדוד הזה של תוכניות' הרציניות'התוכניות 

  

הוא מוצא סגולות רפואיות ". א� כל חטאת"ג� הֶרֶפְלְקס(ל(ג אלדד נקר רואה בטלוויזיה    

שלדעתו (הגו' כי לדעתו הטלוויזיה מזהמת את הנפש ו, בהינתקות מהטלוויזיה ומתקשורת בכלל

אולי רק גו' אחד במדינה מסרב להשלי� ע� העובדה  .וגורמת נזקי� קשי� לבריאות) ה�& חד

  . מחלקת הגבייה של הטלוויזיה&שיש אנשי� שלא מחזיקי� בבית� טלוויזיה 

  

 


