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 מותאםשאלון 

 הבנה והבעה –ראשון  חלק

 הבנה -פרק א

 לתופעת ההעתקה מן המרשתת כמה גורמים: (יש לציין שלושה בסה"כ) .1

 נגישות למידע המופיע במרשתת. 1גורם 
 קיצור תהליכים בכתיבת עבודות באמצעות המידע המופיע במרשתת. 2גורם 
לא נתפסת כמעשה  העברת מסר סמוי במערכת החינוך כי העתקה מקובלת, ולכן 3גורם 

 שאינו ראוי.
 השגת ציונים גבוהים באמצעות העתקה אינה גוררת ענישה. 4גורם 
 פעולת ההעתקה מההיבט הטכני היא פשוטה וקלה. 5גורם 
 שינוי בתפיסת זכויות היוצרים בעידן הדיגיטלי. 6גורם 
תיבת ספור מקורות מידע המעוררת חרדה מכישלון עתידי הצפוי מכ-חשיפה לאין 7גורם 

 עבודה מקורית.

2.  
 הטענה המרכזית של כותב המאמר: .א

תופעת ההעתקות, המושפעת בעיקר משינויים בתפיסת זכויות היוצרים  -3תשובה 

 בעידן הדיגיטלי, היא תופעה לא מוסרית.
אינה נכונה משום שהכותב אמנם מציין את מערכת החינוך כגורם אפשרי  1תשובה 

לתופעת ההעתקה בקרב התלמידים, אך מערכת החינוך היא רק אחד מהגורמים 

לתופעה זו ולא הגורם הבלעדי לה. בסוף פסקה ז' נכתב: " ואולם הטלת האחריות 

 כולה על מערכת החינוך אינה הוגנת". 

אינה הטענה המרכזית משום שתשובה זו מייצגת את השינוי בהתייחסות  2תשובה 

 לתופעת ההעתקה בעידן הדיגיטלי. טענה זו מועלית רק כנקודה למחשבה. 

משום שהכותב מציין את הפן השלילי בחשיפה הטענה המרכזית אינה  4תשובה 

הווה גורם נוסף הגבוהה למידע. חשיפה זו מביאה את האנשים להעתקה. עובדה זו מ

לריבוי בהעתקות, אך אינה מהווה את עיקר טענתו של הכותב. כמו כן, הוא אינו נותן 

 לגיטימציה להעתקה.

 

הגמן טוענת להגנתה כי "אין דבר כזה 'טקסט מקורי' ". פסקה י תומכת בדבריה, מכיוון  .3

יצירת  ה של הגמן), שבו כלתשפסקה זו מתארת את המצב בעידן הדיגיטלי (תקופת פעול

תרבות היא מעשה של הרכבה, ההופכת את היוצר לעורך, ובכך לא ניתן לתת קרדיט 

ממנו הועתקו יצירות או חלקיהן. הגמן מחשיבה עצמה כעורכת המקבלת השראה שליוצר 

 ממקורות המידע שבהם היא משתמשת.

 



 

 

  .א

 

אנשים שמורידים קבצים או סרטים ולא  ההבדל שהכותב עוסק בו הוא בין   )1(

 לבין אלו שמעתיקים טקסט ואינם מעניקים קרדיט לכותב. ,ם עבורםמשלמי
               

המשותף לשני הצדדים הוא בכך ששניהם מבטלים את התפיסה שיצירה שייכת   )2(

ליוצרה ואם מעוניינים להשתמש בה יש לבקש את אישור היוצר, להעניק לו 

הקבצים  אינם מוכנים  קרדיט או לשלם לו. ההבדל בין הצדדים הוא שמורידי

לשלם עבור היצירה, אולם אינם טוענים שהם יוצריה, כפי שטוענים מעתיקי 

טקסט. בכך הם יוצרים הבחנה בין זכות יוצרים קניינית לבין זכות יוצרים 

 מוסרית.

4.  

 ביטויים הנתונים בסוגריים והצורך עליהם הם עונים: (בסה"כ שני ביטויים) .א
 מציין את המילה הלועזית שרווחת בדיבורהכותב  –"אינטרנט", "פזל" 

 הכותב מוסיף מידע –"ובה לעתים שגיאות שנכתבו במקור" 

 הכותב חוזר על תבנית לשונית כדי לחזק את טענתו –"והסיכומים שלהם" 

גם כאן הכותב מחזק את   -"והסיכומים שלהן ואז הסיכום של הסיכומים שלהן"  

 .ימה מלגלגתחזרה ועל ידי שימוש בנידי -טענתו על

 

5.  

 לעיני כל –"קבל עם ועדה"  )1(

 לשים לב, להביא בחשבון –"לתת עליו את הדעת"  )2(

 

 תחביר –חלק שני 

 : 8שאלה 

 משפט פשוט; פסוקית מושא פשוטה. –) משפט מורכב: עיקרי 3( .א
 ) לוואי3באוניברסיטה (  .ב

 ) נושא2עבודות (

 ) תיאור4כיום (

 ) לוואי3מועתקים (

 

 

 

 



 

 

 

 : 9שאלה 

 משפט פשוט. –משפט פשוט בעל חלקים כוללים; איבר ב  –) משפט איחוי: איבר א 2( .א

 ) נשוא4מקובלת (  .ב
 ) נושא3הם ( 

 ) מושא3חומרת המעשה (

 

 : 10שאלה 

ישית . זכות אתלבעלי זכויות היוצרים יש זכות קניינית. לבעלי זכויות היוצרים יש גם זכות אישי
 בקשר המיוחד בין היוצר ליצירתו.  האישית הואנקראת גם זכות מוסרית. מקור הזכות 

 : 11שאלה 

 פשוט .א
 הנגישות .ב
 אוגד .ג
 ) הים התיכון נהיה סוער בבת אחת.2( .ד

 ) העבודה נעשתה מורכבת יותר במשך השנים.4(
 ) בימי החורף הקרים המשימה הפכה מורכבת יותר.5(

 ) הנער היה שיאן הריצה של בית הספר.6(
 

 : 12שאלה 

 לוואי .א

 מושא .ב
 תיאור .ג
 נושא .ד
 לוואי .ה
 נשוא .ו
 תמורה .ז
 תיאור .ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מערכת הצורות –חלק שלישי 

 הפועל
 : 13שאלה 

 

 הזמן/הדרך הגוף הבניין השורש הפועל
  נסתר הופעל  הועתק

   הפעיל נ-ו-ב הבין
   פיעל נ-י-נ-ע מעניינת
   הפעיל ד-ר-י מורידים

 עתיד   ב-ו-נ יניבו
 הווה  נפעל  נחשף

 

 : 14שאלה 

 המשקלים מציינים שמות פעולה כל .א

  .ב
 

 פיעל הפעיל קל
 חיפוש הנחת מציאת

 שירות הגבלות צפייה
  הרשאה 
  הורדה 
 

השם אפשרות נוצר בדרך של בסיס וצורן סופי, ואילו השמות המודגשים בקטע נוצרו  .ג

 בדרך של שורש ומשקל.

 

 הפועל
בעידן האינטרנט מאמרים ויצירות (כמו מוזיקה, סרטים וספרים) שיש עליהם זכויות  .15

בהם  להשתמשברשות הרבים. כל אחד יכול לשמוע או לראות אותם,  נמצאיםיוצרים 

ולהעבירם לאחרים. אולם חוק זכויות יוצרים מציב מגבלות על השימוש ביצירות. חוק 

לשמור על הזכויות המסחריות של היוצר על יצירתו. בחוק זה  נועד זכויות יוצרים

זכותו הבלעדית של היוצר להעתיק את היצירה שלו או חלק ממנה, לבצע את  מוגדרת

 עליה לפני קהל. להרצותהיצירה, לתרגם או לעבד אותה ואף 
את היוצרים להמשיך ליצור יצירות, משום שהן  מעודדתבאמצעות חוק זה החברה 

 לחברה. רצויות

החוק בישראל קובע כי ההגנה על זכויות יוצרים המוענקת ליצירה תהיה תקפה למשך 

 שבעים שנה מיום מותו של מחבר היצירה.

 



 

 

 

 

16.  

גזרת נחי פ הפועל 

 י/ו

 גזרת נחי ל הפועל א גזרת השלמים גזרת נחי ע הפועל י/ו

 נקראות מעניק פג הוכח

  שקדו  מועילה

 

 ריקודזוג אמריקני העלה לאתר האינטרנט קליפ (בעברית: קליט) מחתונתו, ובו נראה  .17

מצחיק במיוחד של השושבינים בחתונה. הזוג נדהם לגלות שעד סוף השנה זכה הקליפ 

של  בהפקההאפסית  ההשקעהמיליון צפיות. זהו נתון מדהים, במיוחד בגלל  54 -ליותר מ

היוצרים שלו שייכות לחברת "סוני". זכויות שיר שהקליפ. מוזיקת הרקע בקליפ הייתה 

, ולכן תועלתזכויות היוצרים לא תביא לה כל  אכיפתאולם "סוני" הבינה שבמקרה זה 

בעבור השימוש בשיר וגם לא  תשלוםבחרה שלא לאכוף את זכויותיה. היא לא דרשה 

בו. כך להסיר אותו מן המרשתת, אלא בחרה להשאירו כדי לעודד שימוש חוזר  דרשה

 יצרה חברת "סוני" נכס בעבורה. ואכן מכירות השיר גדלו פי עשרים בזכות קליפ החתונה.

 א. שגיאה .18
 ב. משחה

 )1ג. (

 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל
 מוסרית תצרף
 מקורי מזכה

 נגישות פרסום

 

 ) בכך שהיא שאולה מלועזית.1) המילה טקסט שונה מן המילים שבסעיף ג(2(

 

 


