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 הבנה והבעה –פרק ראשון 

 חלק א: הבנה

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

 נגישות למידע המופיע במרשתת. .א

 קיצור תהליכים בכתיבת עבודות באמצעות המידע המופיע במרשתת. .ב

העברת מסר סמוי במערכת החינוך כי העתקה מקובלת, ולכן לא נתפסת כמעשה  .ג

 שאינו ראוי.

 ציונים גבוהים באמצעות העתקה אינה גוררת ענישה.השגת  .ד

 פעולת ההעתקה מההיבט הטכני היא פשוטה וקלה. .ה

 שינוי בתפיסת זכויות היוצרים בעידן הדיגיטלי. .ו

מעוררת חרדה מכישלון עתידי הצפוי מכתיבת עבודה רבים  מקורות מידעחשיפה ל .ז

 מקורית.

 

2.  

 הטענה המרכזית של כותב המאמר: .א
ההעתקות, המושפעת בעיקר משינויים בתפיסת זכויות היוצרים תופעת  -3תשובה 

 בעידן הדיגיטלי, היא תופעה לא מוסרית.

אינה נכונה משום שהכותב אמנם מציין את מערכת החינוך כגורם אפשרי  1תשובה  .ב

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

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

 כולה על מערכת החינוך אינה הוגנת". 

ות את השינוי בהתייחס תמייצגתשובה זו משום ש הטענה המרכזיתאינה  2תשובה 

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

הפן השלילי בחשיפה  משום שהכותב מציין את הטענה המרכזיתאינה  4תשובה 

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

 לריבוי בהעתקות, אך אינה מהווה את עיקר טענתו של הכותב.

 

3.  

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

ה של הגמן), שבו תיגיטלי (תקופת פעולמכיוון שפסקה זו מתארת את המצב בעידן הד

כל יצירת תרבות היא מעשה של הרכבה, ההופכת את היוצר לעורך, ובכך לא ניתן 

ממנו הועתקו יצירות או חלקיהן. הגמן מחשיבה עצמה כעורכת שלתת קרדיט ליוצר 

 המקבלת השראה ממקורות המידע שבהם היא משתמשת.



 

 

 

  .ב

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

 לבין אלו שמעתיקים טקסט ואינם מעניקים קרדיט לכותב.  ,משלמים עבורם

 

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

ואם מעוניינים להשתמש בה יש לבקש את אישור היוצר,  ת ליוצרהשייכ

ההבדל בין הצדדים הוא שמורידי הקבצים   .להעניק לו קרדיט או לשלם לו

אינם מוכנים 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.  

הוא בפסקות האחרונות של המאמר הכותב מגלה הבנה כלפי התופעה שנגדה יצא.  .א

מתייחס בסלחנות לכך שכיום ",  ובעידן הדיגיטלי השתנתה המציאות"מכיר בכך ש

אין רואים בהעתקה מעשה לא ראוי כמו גנבה כפי שראו בה בעבר. כמו כן, הכותב 

סופי, שגורמת לרבים להתאמץ, אך -מציין את החרדה המתגלה נוכח הידע האין

"חרדה שהידע שהו אמבקש להוסיף אינו  לאחרים לפחד מהכישלון ולכן להעתיק

 . ראוי להצטרף לכל הידע שנצבר עד כה"

 ביטויים הנתונים בסוגריים והצורך עליהם הם עונים: .ב

 הכותב מציין את המילה הלועזית שרווחת בדיבור –"אינטרנט", "פזל" 

 הכותב מביע את דעתו –"לדעתי בצדק" 

 וסיף מידעהכותב מ –"ובה לעתים שגיאות שנכתבו במקור" 

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

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

ועל ידי שימוש בנימה מלגלגת תחבירית ידי חזרה-מחזק את טענתו על  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תחביר –פרק שני 

 

 : 8שאלה 

הקלות של שתי הפעולות, "העתק" ו"הדבק", הביאה בשנים האחרונות להתפשטות בכל   .א
 פשוט  –מקום בעולם.                                                     סוג המשפט 

 
פסוקית תיאור 

 
 מאחר שההעתקה הייתה מקובלת בכל תקופת לימודיהם בבית הספר היסודי והתיכון, 

 פסוקית מושא                                          
 מורכב   –אינם מבינים עתה כי המעשה אינו ראוי.                  סוג המשפט   הם

                   

 היסודי והתיכון = לוואי כולל .ב

 "העתק" ו"הדבק" = תמורה כוללת  .ג

 בעולם = לוואי

 ראוי = נשוא

ההעתקה הייתה מקובלת בכל תקופת לימודיהם בבית  -משפט איחוי (מחובר) הצעה ל  .ד

 הם אינם מבינים עתה כי המעשה אינו ראוי.    והתיכון, ולכןהספר היסודי 
 

 :9שאלה 

  .א

)1(  

 איבר ב פשוט      איבר א פשוט                                                                            

פן  גםספור מקורות מידע, אך לחשיפה זו יש -אמנם הרשת חושפת אותנו לאין

 איחוי –מרתיע.                                                            סוג המשפט 

 הסתייגות )2(

  .ב

נעשה שימוש במשפטים בעלי מבנה זה במאמרי טיעון כי הכותבים רוצים לשכנע את  )1(

 אמירה שלאחריה הסתייגות .נתם באמצעות את טע יםבססכך מהקוראים ו

 שאנחנו היוצרים שלה -פסוקית מושא  )2(

 מוכנים לשלם = נשוא מורחב )3(
 

 

 

 



 

 

 :10שאלה 

 )5), אינה (3), נעשתה (1אוגד = הוא ( .א
 )2נושא = הוא (

 )4נשוא = אין (

  .ב

 נהייתה, הפכה )1(

 .לו מביעות משמעות של תהליך, מצב או התהוותמילים כא )2(

 

 :11שאלה 

  .א

 המחברת הצעירה העתיקה קטעים שלמים מספר גרמני. –פסוקית נושא  )1(
הסטודנט הישראלי הממוצע הוא חובב מושבע של העתקה מן  –פסוקית מושא 

 המרשתת.

שום מאמץ ולימוד לא יניבו פרות טובים יותר גורמת לאנשים  –פסוקית לוואי 

 להעתיק.

)2(  

 פסוקית תיאור •
 כי האוטובוס לא עצר בתחנה שלי.איון העבודה יהצעה למשפט: איחרתי לר •

 ) כותבת היצירה המקורית1ב. (

 בחירת העורך

 תוכן המאמר המועתק

 ) הכותבת המקורית של היצירה או הכותבת של היצירה המקורית2(

 הבחירה שעשה העורך או הבחירה בעורך

 התוכן המועתק של המאמר או התוכן של המאמר המועתק

 

 :12שאלה 

  .א

 עלה במאמץ רבמה שבדורות הקודמים  )1(
 שראוי לתת עליו את הדעת

 עד מתי יהיה אפשר לתת קרדיט ליוצר

 2הפסוקית יוצאת דופן מבחינת תפקידה התחבירי במשפט  )2(

 פסוקית לוואי – 2משפט  )3(

 פסוקית נושא – 3ו  1משפטים 

 

 



 

 

  .ב

 פסוקית תיאור –כשקראה משוב זה  )1(

 פסוקית לוואי –שקיבלה מן המורה 

 מה = מושא )2(

 המסר = נושא

 כותב המאמר משתמש בשאלות מסוג זה במאמרו כדי להדגיש את המסר.  )3(

 

 

 מערכת הצורות –פרק שלישי 

 הפועל
 : 13שאלה 

  .א
 שם מאותו השורש השורש הפועל
 מגע, הגעה, נגיעה ע-ג-נ הגיעה
 רדהורדה, ירידה, מוֹ  ד-ר-י מוריד
 הנעה, מנוע ע-י-נ מניעה

 

  .ב

 להאשים = גזרת השלמים )1(

 נחי פ הפועל י/ולהוסיף = גזרת 

 לצפות = גזרת נחי ל הפועל י/ה

 להאשים = האשמה )2(

 להוסיף = הוספה

 לצפות = צפייה

 

 : 14שאלה 

  .א

 ּוּנבַ הֵ  )1(

 הפועל י/ו ענחי  )2(

 יםיִט ּבִ ר, מַ ּכָ מֻ  )3(

 , ַמִּביִטיםּוּנבַ יג, הֵ ֹּשִ ִה  –הפעיל  )4(

 רּכָ , מֻ ּוׁשּגְ יֻ  –פעל הֻ 

 ןיבָ ּכִ ְר ) ִה 2( .ב

  .ג

 אּטֵ בַ לְ  )1(

 לגזרת נל"א שנוטה על דרך השלמים.שם הפועל לבטא שייך  )2(



 

 

 

 : 15שאלה 

 ָּבנּוי, ְּכרּוכֹות –ָּפַעל  .א
ָתה, ִנְלֵוית –ִנְפַעל   ֶנֶעֹשְ

 מּוָכִנים, יּוְבלּו –ֻהְפַעל 

 ָׁשנּוי, ָּדהּוי .ב

 לעַ ּפֻ  -דדָ פיעל, מעוֹ  -דדֵ מעוֹ ) 1( .ג
 : סביללעַ ּפֻ  : פעיל,פיעל) 2(

 .את התלמידים להצלחה בבחינת הבגרות ילּובִ המורים יוֹ  .ד
 

 השם
 : 16שאלה 

 כמות, מזכירות, תקנון –בסיס וצורן סופי  .א
 תצרף, תדהמה, העתקה, מרשתת –שורש ומשקל 

  .ב

 העתקה, מרשתת )1(

 , תצרףתדהמה, מרשתת )2(

 מקצועות – שם מופשט, מזכירות –כמות  )3(

 צורן נטייה לציון נקבה .ג
 

 

 : 17שאלה 

  .א

 הפועל י/ו עגזרת נחי  )1(

 גזרת השלמים –תפוסה  )2(

  .ב

 צורן נטייה –יצירתי הספרותית זכתה להוקרה  )1(

 צורן גזירה –הסופר היצירתי זכה להוקרה על פועלו 

 סודי )2(

 

 שתי המילים נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי –נקודת דמיון  .ג

המילה מוסרי נוצרה מבסיס עברי, ואילו המילה דיגיטלי נוצרה מבסיס – נקודת שוני

 לועזי. 

 

 


