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מוגש על ידי:
ליאת רייבי  -לוי
מורה לעברית ברשת בתי הספר של
יואל גבע
הערות:
.1

התשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלון.

.2

תיתכנה תשובות נוספות ,שאינן מוזכרות כאן ,לחלק
מהשאלות.

פרק ראשון -הבנה והבעה
בפרק זה הנבחנים נדרשו לענות על כל השאלות .4-1

חלק א' :הבנה
שאלה מספר 1
סעיף א'
) (1החוק ''חוק החופים'' נועד לפתור את בעיית צמצום רצועת החוף עבור הציבור עקב בניה
מסיבית.
הפתרון המוצע בחוק הוא שכל תכנית חדשה לבינוי בסביבת החוף ) 300מטרים מקו החוף( תועלהלדיון בוועדה לשמירה על סביבת החוף ,וכל בנייה במרחק  100מטרים מקו החוף תיאסר.
) (2הפרצה בחוק ,לפי מאמר  ,1היא שתכניות שאושרו לפני שנת  ,2004כלומר לפני חקיקת ''חוק
החופים'' יוכלו להתממש כאשר ירצו בכך בעלי הקרקע.
בשנת  2012הועלתה הצעה לתיקון הפרצה בחוק .מטרתה חסימת היתרי הבנייה שניתנו לפני
חקיקת החוק.

סעיף ב'
כותבת מאמר  1מסתייגת מבנייה בחופי הארץ.
ביסוס
פסקה ב' – ''שנות התשעים היו רעות במיוחד לחופים''.
פסקה ב' – ''אלו נבנו במובהק עבור מעטים על חשבונם של רבים''.
פסקה ז' – ''כבר היום לתושב בישראל יש פחות מסנטימטר וחצי של חוף פתוח בממוצע ,אבל ''נוף
מרהיב לים'' יש למכביר – למי שמוכן לשלם''.
* ייתכנו הוכחות נוספות במאמר.

שאלה מספר 2
סעיף א'
) (1הקשר בין מאמר  1למאמר :2
מאמר  2מגיב על הנאמר במאמר .1
) (2בפסקה א' נאמר -
''כל דיון הנוגע לחופי המדינה ולהקמת בניינים לאורכם מלווה בטיעון הדמגוגי ,המזעזע
לכאורה ,שלתושב בישראל יש ''פחות מסנטימטר וחצי חוף פתוח'' .כך נטען גם בסקירתה של

קשת רוזנבלום'' ) ''כיצד תיראה רצועת החוף של ישראל בעשור הקרוב?'' ,הארץ.(5/5/2014 ,
* תיתכנה תשובות נוספות.

סעיף ב'
הטענה – בנייה על החופים אינה הגורם לפגיעה ברווחת הציבור ובאיכות חייו.

שאלה מספר 3
סעיף א'
רווחתו ואיכות חייו של הציבור.

סעיף ב'
לדעת כותבת מספר  ,1הדרך הראויה לשמור על רווחתו ואיכות חייו של הציבור היא חקיקה שתגביל
בניה בחופים כדי שהציבור יהנה משטחים גדולים יותר של חופים פתוחים.
לדעת כותב מספר  ,2יש להטמיע עקרונות נכונים בתכנון סביבת החיים של האדם – העיר.

סעיף ג'
) (1כוונתם רצויה ומעשיהם אינם רצויים.
) (2כותב מאמר  2רואה בחיוב את כוונותיהם של הארגונים הירוקים ,אך אינו מסכים עם דרך
פעולתם.
הוכחה:
בפסקה ו' נאמר ''ראוי שפעילי הסביבה ,שכוונותיהם בלי ספק ראויות ,יתמקדו בפעילות שתוכל
''
להועיל לשיפור רווחתם של תושבי המדינה ,ובד – בבד תשמור על ערכי הקיימות הנכונים.
בפסקה ה' ''אין לי ספק בדבר הכוונות הטובות של הארגונים הירוקים ,אך במקרה של חוק
החופים יובילו כוונותיהם לגיהנום
''

שאלה מספר 4
סעיף א'
כותב מאמר  2מתייחס לתחבורה הציבורית כחלק אינטגרלי משמירה על החופים .לדבריו ,מרחב חופי
הוא חלק בלתי נפרד מהעיר ועל התושבים להגיע אל החוף ברגל או בתחבורה ציבורית ולא ברכב פרטי.
הוא מדגיש כי חוסר תחבורה ציבורית נאותה פוגע בשמירה על החופים משום שאין ביכולתו של
הציבור להגיע בדרך אחרת ,אלא ברכב פרטי והדבר מחייב בניית מגרשי חנייה ענקיים.

סעיף ב'
האמצעי הרטורי – שאלה רטורית ושימוש בגוף ראשון מדברים.
תפקידו – העלאת מודעות הקורא לנושא המדובר במאמר ,יצירת עניין ,יצירת קרבה בין מוען לנמען.

פרק שני -תחביר
בפרק זה הנבחנים נדרשו לענות על שלוש שאלות:על שאלה ) 7חובה( ,ועל שתיים מן השאלות .11-8

שאלה מספר 7
סעיף א'
)(I

משפט מורכב.
פסוקית לוואי – רוב האוכלוסייה יכולה לנפוש בו בעלות אפסית.

)(II

משפט איחוי )מחובר(.
מילת קישור – ו'.

)(III

משפט מורכב.
פסוקית תיאור – מכיוון שהחופים שייכים לכולנו.
פסוקית תיאור בעלת נו''ס – כאשר קובעים שם שימושי קרקע.

)(IV

משפט פשוט.

סעיף ב'
משפט מספר  . IIמן האורבניות ומחיי היום יום .לוואי כולל.

סעיף ג'
מילה יוצאת דופן מבחינת תפקידה התחבירי  .2נושא.
תפקיד משותף ל –  1ול –  3אוגד.

סעיף ד'
משפט מחובר
החופים שייכים לכולנו ,לכן השיקול הציבורי חייב להיות ראשון.
משפט פשוט
בשל שייכות החופים לכולנו השיקול הציבורי חייב להיות ראשון במעלה.
*תיתכנה תשובות נוספות

שאלה מספר 8
סעיף א'
איחוי )מחובר(

סעיף ב'
 .Iאך – קשר לוגי ניגוד.
 .IIלעומת זאת – קשר לוגי – השוואה /עימות.

סעיף ג'
מילת הקישור היא :אלא.

סעיף ד'
הבעיה היא איכות חייהם של בני האדם ולא מרחק הבנייה מן החוף או הצורך בהגנה על שטחים
פתוחים.

שאלה מספר 9
סעיף א'
 .Iכי כל תכנית חדשה לבינוי בתחום  300מטרים מקו החוף תועלה לדיון בוועדה לשמירה על סביבת
לואי

החוף.
 .IIשיתמכו בהגברת הצפיפות העירונית ובהקמת ''מגדלים'' שנואי נפשם.
 .IIIמי שמוכן לשלם.

סעיף ב'
משפט  –IIIפסוקית מושא.

סעיף ג'
פסוקית נושא.

סעיף ד'
פסוקית לוואי
) (1התומכת בתיקון לחוק החופים.
) (2מי שתומכת בתיקון לחוק החופים ,היא העמותה ''אדם ,טבע ודין'' * .תיתכנה תשובות נוספות

שאלה מספר 10
סעיף א'

פסוקית מושא בדיבור ישיר
משפט ראשון :יעל דורי אומרת'' :המרחב החופי מאפשר לאוכלוסייה לנפוש בעלויות אפסיות''.
פסוקית נושא בדיבור ישיר
משפט שני'' :לתושב בישראל יש פחות מסנטימטר וחצי חוף פתוח'' ,נטען בסקירתה של קשת
רוזנבלום.

סעיף ב'
לדברי יעל דורי ,המרחב החופי מאפשר לאוכלוסייה לנפוש בעלויות אפסיות.

סעיף ג'
בסקירתה של קשת רוזנבלום טענו שלתושב בישראל יש פחות מסנטימטר וחצי חוף פתוח.

סעיף ד'
התרומה בשימוש בדברים בשם אומרם היא לחיזוק הטענות במאמרי טיעון.

שאלה מספר 11
סעיף א'
)(1
 .Iשנות התשעים היו רעות במיוחד לחופים.
 .IIנעדרה חקיקה בשנות התשעים.
 .IIIהחופים נהפכו למשכן הקבע של מיזמי ענק.
)(2
נעדרה חקיקה בשנות התשעים.
)(3
שנות התשעים היו רעות במיוחד לחופים משום שהחופים נהפכו למשכן קבע של מיזמי ענק.

סעיף ב'
.I

שנות התשעים = נושא ,רעות = נשוא.

 .IIהעניין הירוק = נושא ,אופנה = נשוא.

פרק שלישי -מערכת הצורות
בפרק זה הנבחנים נדרשו לענות על שלוש שאלות :על שאלה ) 12חובה( ,ועל שתיים מהשאלות .16-13

שאלה מספר 12
סעיף א'
נל''י/ה

נפי''ו

ע''ו

מרובעים

ְנ ִק ָיּה

לְ הוׂעִ יל

ְמ ִדי ָנה

ִתכְ נוּן

ָראוּי

תּוׂ ַָשבֵ י

כו ִנים
ְנ ׂ

לִ גְ בּוׂת

סעיף ב'
הוא מחה כנגד יוקר המחיה.

שאלה מספר 13
סעיף א'
הופעל

קל

פועל

התפעל

הפעיל

פיעל

הוּקמו

פונֶה
ׂ

אֻ ְשּרוּ

ִת ְצטַ ְמצֵ ם

יוֹבִ ילוּ

ְמנ ִַסּים

חָ ל

סעיף ב'
הפעלים מגזרת נל''י/ה
פוֹנהְ -מנ ִַסּים

סעיף ג'
הפעלים מגזרת ע''י
 הוּקמו -חָ ל

משתמשים

ְמאַפְ ֶש ֶרת

סעיף ד'
 ִה ְש ַתּמֵּ ש הוׂבֵ ל -נַסֵּ ה

שאלה מספר 14
סעיף א'
נָע ,נוׂפֶ ֶשת

סעיף ב'
נו''ן תחילית של בניין נפעל

תחילית נ' לציין גוף אנחנו ,מדברים בעתיד

נטען

נגביל

נמצאת

נבטל

נבנים

סעיף ג'
הפעלים שונים בבניין ,בגוף ,בזמן.

שאלה מספר 15
סעיף א'
) (1דרך התצורה המשותפת – שורש  +משקל.
) (2משמעות משותפת :מקומות.

סעיף ב'
יש להגות ִמפְ ָרד.
בעברית משקל ִמ ְקטָ ל מציין מקומות.

סעיף ג'

עיר  +ני = עירוני – שם תואר.
עירוני X +וּת = עירוניות  -שם מופשט.

שאלה מספר 16
סעיף א'
ידנית – Xית – לציין אופן פעולה.
מכונית – X.ית – לציין כלי תחבורה.
Xית – לציין כלים ומכשירים.
דיבורית – .

סעיף ב'
נקבה למילה כבאי

) (1כבאית
כלי תחבורה

) (2הכבאית האמיצה עלתה לבניין והצילה את הדיירים.
חניתי את הכבאית האדומה בתחנת כיבוי האש.

סעיף ג'
)(1

שורש  +משקל

בסיס  +צורן סופי

מָ צוּי

חָ פְ ִשי

מו ִׂריק

ִצבּוּ ִרי

אָחיד
ִ
מוּבָ ן

אָחיד – אח''ד ,מוּבן – בו''נ
) (2מָ צוּי – מצ''א ,מו ִׂריק – יר''קִ ,

סעיף ד'
)ַ (1תּ ָיּרוּת.
) (2בסיס  +צורן סופי.
דרך תצורה משותפת – שורש ומשקל.

