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לימודים או עבודה?1
כל המילים החדשות

שמות עצם שמות תואר שמות עצם 

ושמות תואר

שונות פעלים 

גנב, גנבת  سارق، سارقة سارق، سارقة 
דרישות תפקיד  

متطلبات الوظيفةمتطلبات الوظيفة
כישור, כישורים مهارة، مهارة، 

مهاراتمهارات
משאית, משאיות  
شاحنة، شاحناتشاحنة، شاحنات

משרד החינוך  وزارة وزارة 
التربيةالتربية

נער, נערים  شاب، شّبانشاب، شّبان
נערה, נערות  فتاة، فتاة، 

فتيات فتيات 
סדר  نظامنظام
סיום  إنهاءإنهاء

צחוק  ضحكضحك
רשת חברתית, רשתות 

חברתיות  موقع تواصل موقع تواصل 
اجتماعي، مواقع اجتماعي، مواقع 

التواصل االجتماعيالتواصل االجتماعي
שותף, שותפה  شريك، شريك، 

شريكة شريكة 
תגובה, תגובות  رد فعل، رد فعل، 

ردود فعلردود فعل

ביתי, ביתית  
منزلي، منزلية  منزلي، منزلية  
נוסף, נוספת  

إضافي، إضافيةإضافي، إضافية
רב, רבה  كثير، كثير، 

كثيرة كثيرة 
שנתי, שנתית  
سنوي، سنويةسنوي، سنوية

ביישן, ביישנית  
خجول، خجولة خجول، خجولة 
פחדן, פחדנית  

جبان، جبانة جبان، جبانة 
קפדן, קפדנית  

دقيق، دقيقة دقيق، دقيقة 
שקרן, שקרנית  

كاذب، كاذبةكاذب، كاذبة

דרש, לדרוש – דרישה  طلب، طلب، 
أن يطلب - مطَلب أن يطلب - مطَلب 

האמין, להאמין ב- / ל- / 
ש-  صّدق، ُيصّدق شخًصاصّدق، ُيصّدق شخًصا 

// شيًئاشيًئا
הגיב, להגיב על  رّد، أن يرد رّد، أن يرد 

علىعلى
הפיץ, להפיץ – הפצה  َنَشر، َنَشر، 

أن ينشر - َنْشر أن ينشر - َنْشر 
הקים, להקים – הקמה  

أنشأ، أن ُينشئ – إنشاء أنشأ، أن ُينشئ – إنشاء 
השקיע, להשקיע ב- – 

השקעה  استثمر، أن استثمر، أن 
يستثمر في  – استثمار   يستثمر في  – استثمار   

התלבט, להתלבט – 
התלבטות  احتار، أن يحتار احتار، أن يحتار 

- حيرة - حيرة 
נערך, להיערך  أجري، أن أجري، أن 

ُيجرىُيجرى

בלבד  فقطفقط
בפועל  
بالفعلبالفعل

לאחרונה  
ا                 ا                مؤخًر مؤخًر
למוחרת  غًداغًدا
רצוי مرغوب مرغوب 

فيهفيه
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לומדים פועל

הפעיל עי״ו בכל הזמנים – הווה / עבר / עתיד
הווה

רבותרביםיחידהיחיד

ֵמִפיצֹותֵמִפיִציםֵמִפיצהֵמִפיץ

מבינותמביניםמבינהמבין 

עבר

הם / הןאתן אתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ֵהִפיצּוֲהַפְצֶּתןֲהַפְצֶּתםֵהַפְצנּו ֵהִפיָצהֵהִפיץֵהַפְצְּתֵהַפְצָּתֵהַפְצִּתי 

הבינוהבנתןהבנתםהבנוהבינההביןהבנתהבנתהבנתי

עתיד

הם / הןאתם / אתןאנחנו היאהואאתאתהאני

ָיִפיצּוָתִפיצּוָנִפיץָתִפיץָיִפיץָתִפיציָתִפיץָאִפיץ

יבינותבינונביןתביןיביןתביניתביןאבין

וגם:

להביא   להבין – הבנהלהכין – הכנה

להקים – הקמהלהפיץ – הפצה   להגיב )תגובה( 

 תרגול
השלימו את הפעלים, את שמות הפועל או את שמות הפעולה.א. 

בבית של משפחת “תביא לי...״   )להביא(. 1

אימא: אתה יכול __________ חלב בדרך הביתה?

אבא: אבל __________ אתמול!

אימא: נכון, אבל שתינו הכול.

בבית של משפחת “תכין לי...״   )להכין(. 2

ילד: אימא, __________ לי אוכל!

אימא: אבל __________ אתמול.

ילד: אני רוצה אוכל חדש. 
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בחיים. 3

ילדים קטנים __________ )להבין( מהר, ולא צריך להסביר להם כל דבר. ההבנה שלהם 

מהירה.

לפעמים אנשים __________ )להגיב( מהר ובלי לחשוב, כשהם כועסים.   

בבנק. 4

מונתהא: אני רוצה __________ )להקים( חברה עם שותפה. 

פקיד: את יודעת ש__________ )להקים( חברה היא דבר קשה? 

מונתהא: אני יודעת. אבל יש לי רעיון מצוין. 

פקיד: מה הרעיון?

מונתהא: אני רוצה שתהיה לי חברת __________ )להפיץ(, עם משאיות משלי... 

פקיד: מה? למה? מה את רוצה __________ )להפיץ(?

מונתהא: אני __________ )להכין( אוכל בבית, אבל עד עכשיו מכרתי אותו רק בבית. 

אנשים באו, שילמו ולקחו.

פקיד: אז למה את צריכה לקנות משאית? 

מונתהא: כדי __________ )להביא( את האוכל לאנשים. כך העסק שלי יגדל...

פקיד: אה, טוב, אני __________ )להבין(, נשמח לעזור לך.

השלימו את הפעלים, את שמות הפועל או את שמות הפעולה.ב. 

ברשתות החברתיות

אנשים בכל העולם __________ )להשתמש( באינטרנט. יש אנשים ש__________ )לכתוב( 

פוסטים ובלוגים, ויש אנשים ש__________ )לקרוא( אותם, אבל לא כל האנשים __________ 

)להגיב( לפוסטים ולבלוגים האלה. 

כיום הרבה אנשים __________ )לצלם( סרטונים ו__________ )להפיץ( אותם ברשתות 

חברתיות, כמו וואטסאפ ופייסבוק, אבל לא תמיד הסרטונים האלה מוצלחים או __________  

)לומר( דברים חכמים, ולפעמים אפילו קשה __________ )להבין( אותם. ומה התגובה שלכם 

לסרטונים לא טובים? אתם מגיבים? ממשיכים להפיץ? 
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קוראים טקסט

לימודים או עבודה? 
בעבר כולם ידעו שרצוי ללמוד בבית הספר, במכללה או באוניברסיטה. כל תואר היה חשוב, כל תואר 

תרם משהו וכל תואר הכין את הלומדים לעבודה שבה עבדו אחר כך. היום, לעומת זאת, אנשים רבים 

חושבים שאפשר לעשות דברים מעניינים ולהרוויח כסף בלי להשקיע בלימודים, מכיוון שיש אנשים 

שמצליחים בחיים גם בלי לימודים.

תומאס אלווה אדיסון )1847 – 1931(, למשל, היה ממציא ואיש עסקים. 

הוא נולד בארצות הברית. הוא לא למד בבית ספר, אלא למד בחינוך ביתי. 

כשהיה נער, הוא מכר ירקות בחנות ירקות וממתקים בתחנת הרכבת וכבר 

בגיל 23 הוא המציא את ההמצאה הראשונה שלו – טלגרף )تلغرافتلغراف( אלקטרוני. 

הוא גם הקים חברת פטנטים )براءاتبراءات( לסרטי קולנוע, והמציא דרכים חדשות 

לעשות סרטים יותר מודרניים. 

ביל גייטס )1955 - ( היה האדם הכי עשיר בעולם בשנים 1995 – 2007, 2009,

 2014 – 2017, 2019. ביל גייטס למד באוניברסיטה בארצות הברית, אך כבר 

בסוף השנה הראשונה הבין שיש לו רעיון מצוין ולכן הפסיק את לימודיו והקים 

את חברת מייקרוסופט יחד עם שותפו פול אלן. 

מארק צוקרברג )1984 - ( המציא את פייסבוק. הוא למד פסיכולוגיה ומדעי 

המחשב במשך שנה אחת בלבד. בזמן הלימודים צוקרברג חשב על רעיון: 

להקים רשת חברתית בשביל הסטודנטים באוניברסיטה. הוא חשב שדרך הרשת 

החברתית הסטודנטים ישלחו הודעות, ישאלו שאלות על עבודות ועל מבחנים 

ויזמינו את חבריהם למסיבות. כשהבין שיש פה משהו גדול יותר, הוא הפסיק 

את לימודיו והקים את חברת פייסבוק. הוא בעצמו לא הבין אז איזה רעיון גדול 

הוא המציא, ולא ידע כמה החברה שלו תצליח. 

השאלה היא האם כל מי שלא לומד במכללה או באוניברסיטה או מי שמפסיק את לימודיו אחרי כמה 

חודשים – רק כי יש לו רעיון להקים חברה, יכול להצליח כמו מארק צוקרברג או להיות עשיר כמו ביל 

גייטס? האם כדאי לעשות זאת?
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 שאלות
לפי הטקסט, מה חשבו פעם על לימודים ומה חושבים על כך היום?. 1

פעם ___________________________________________________________

היום __________________________________________________________

מלאו את הטבלה לפי הטקסט. . 2

מה הקים?מי האיש?

מה משותף )מה דומה( לכל האנשים האלה? . 3

__________________________________________________________________

מה משותף רק לביל גייטס ולמארק צוקרברג?. 4

__________________________________________________________________

מה אתם חושבים, האם הדרך הזאת טובה / מתאימה לכל אחד? למה?. 5

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

כתבו בשתי מילים )למשל: ביתו =  הבית שלו(.. 6

____________________שותפו

____________________חבריהם

____________________לימודיו

מה אתם חושבים, איך תגיבו אם הבן שלכם יספר לכם שהוא הפסיק את לימודיו באוניברסיטה? . 7

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

חפשו מידע על אדם נוסף שהצליח בחיים בלי תואר. כתבו בקיצור מי הוא ובמה הצליח.. 8

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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כותבים 

תשובה למוסא
מוסא הוא קרוב משפחה שלכם. הוא בן 18, ולאחרונה סיים את לימודיו בבית הספר. הוא מתלבט: 

האם ללמוד מקצוע במכללה או לעבוד בחברה של אביו הקבלן. הוא לא יכול לעשות את שני הדברים 

יחד. הוא שואל אתכם מה אתם חושבים. 

מה אתם חושבים, מה הוא צריך לעשות? _________________________________________

למה? _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

כתבו לו מכתב באי־מייל והסבירו לו מה אתם חושבים. 

מייל

שלח

אל

הנושא

שלום מוסא,

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

בדקו שכתבתם את המייל כמו שצריך:

האם כתבתם שלום + השם של מי שאתם כותבים לו? 	

האם כתבתם למה אתם כותבים לו? 	

האם כתבתם מה אתם חושבים? 	

האם הסברתם למה אתם חושבים כך? 	

האם כתבתם סיום? 	

האם כתבתם את השם שלכם בסוף? 	
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לומדים תחביר 

מי ש- )1( 
X הוא מי ש-   

דוגמות
פחדן הוא מי שמפחד.

שקרן הוא מי שמשקר.

 תרגול
השלימו את המשפטים. . 1

למדן הוא מי ש________________

שקרן ______________________

קפדן ______________________

___________________ הוא פחדן.__________________  הוא ביישן.

גנב הוא מי ש________________

כתבו את משמעויות המילים הבאות.   . 2

שדכן = _____________________

בדרן = _____________________

ַצַּבע = ______________________

ַטָּבח = ____________________

ַסָּפר = ____________________

ַּגָּנן = ____________________
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מי ש- + משפט 
דוגמות

מי שרוצה ללמוד צריך לשאול.

מי שרוצה להיות מורה טוב צריך לדעת מתי להיות קפדן ומתי לא.

פועל בהווה יחידפועל בהווה יחידמי ש-
מי שלומד מצליח.

מי שמפריע נשלח למנהל.

פועל בהווה יחיד מי ש- 
רוצה / צריך / יכול + 

שם פועל

מי שעובד במשרד החינוך יכול להצליח. 

מי שעובד צריך להגיע לעבודה בזמן.

מי ש-
רוצה / צריך / יכול 

+ שם פועל
פועל בהווה יחיד

מי שרוצה ללמוד לומד.

מי שיכול לעבוד עובד. 

מי ש-
רוצה / צריך / יכול 

+ שם פועל

רוצה / צריך / יכול + 

שם פועל

מי שצריך ללכת יכול ללכת.

מי שצריך לשלם יכול לשלם עכשיו.

 תרגול
אמרו נכון או לא נכון, לפי מה שאתם חושבים. א. 

מי שאוהב את הילדים שלו דואג להם. 	 

מי שחולה הולך לרופא.	 

מי שלומד מוצא עבודה טובה.	 

מי שעובד בעבודה טובה שמח.	 

מי שצוחק הרבה חי יותר כי הצחוק טוב לבריאות.	 

השלימו את המשפטים.ב. 

מי שרוצה ללמוד עברית _______________________	 

מי שצריך לדעת עברית ________________________	 

מי שמחפש עבודה ___________________________	 

מי שעובד פה ______________________________	 

מי שלא רוצה להיות פה ______________________	 

 "לא הביישן למד 
ולא הקפדן מלמד" 

)דשנה, אבות ב' ה'(
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מאזינים לשיר 

“מי שלא חולם, כועס״
כתבו: גלעד כהנא, יאיר קז ואסף ששון

שרה: להקת הג'ירפות

האזינו לשיר.

כתבו לפי השיר. 

מה קורה למי שלא ישן? ___________

מה קורה למי שלא חולם? __________

מה קורה למי שכועס? ____________

מה קורה למי שלא אוכל? __________

מה קורה לאדם רעב? _____________                          

מה קורה לזאב? _________________       

מה קורה למי שלא נושם? __________

מה קורה למי שלא עוצר? __________

מה קורה למי ששובר? ____________             

חשבו, מה רוצים לומר לנו בשיר הזה?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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כתבו שיר דומה )אפשר בזוגות(.ג. 

מי ש
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פינת עבודה 

ריאיון עם המורה סאמיה*  

מראיין: שלום סאמיה, שמענו שאת מורה לעברית.

מורה: נכון, אני מורה לעברית כבר שש שנים.

מראיין: את יכולה לספר לנו קצת על תפקיד המורה ועל העבודה שלך? 

סאמיה: כן. אני מורה בכיתה ו׳, ובכיתה יש 30 ילדים, כולם בנים.

מראיין: הם אוהבים ללמוד? 

סאמיה: לא כל כך, אבל הם לומדים.  

מראיין: איך את מלמדת? 

סאמיה: קודם כל אני בונה תוכנית שנתית כדי לדעת מה ללמד בכל שיעור, וכל יום אני משקיעה 

בהכנת השיעור שיהיה למוחרת.

מראיין: טוב, אבל זה לא כל כך חשוב לתלמידים. 

סאמיה: זה חשוב מאוד, כי צריך סדר. אני עושה גם דברים נוספים שתורמים להם. אני נותנת להם 

לשחק, כי אני מאמינה שמשחק חשוב ללמידה. יש לנו משחק בכל שיעור. 

מראיין: מותר להם לשחק במחשב או בטלפון הנייד בזמן השיעור? 

סאמיה: לא, אסור להשתמש בטלפון בכיתה. זה החוק של משרד החינוך. 

מראיין: אם אני רוצה להיות מורה טוב – מה כדאי לי לעשות? 

סאמיה: לדבר עם התלמידים על דברים שמעניינים אותם, לא על דברים שמעניינים אותך. 

מראיין: אני מבין.

סאמיה: וגם, להקשיב לתלמידים. 

מראיין: תודה רבה לך! בהצלחה!

סאמיה: אין בעד מה. 

* סאמיה היא מורה לעברית בבית ספר במזרח ירושלים. 
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 שאלות
מי הוא מורה טוב, לפי הדברים של סאמיה?  א. 

מורה טוב הוא מי ש-

1 ._______________________________________________________________

2 ._______________________________________________________________

3 ._______________________________________________________________

4 ._______________________________________________________________

5 ._______________________________________________________________

אילו כישורים יש למורה סאמיה? ב. 

1 ._______________________________________________________________

2 ._______________________________________________________________

3 ._______________________________________________________________

4 ._______________________________________________________________

 כתיבה
בחרו מקצוע אחר. א. 

בדקו אילו כישורים צריך בעל המקצוע.. 1

חשבו מי יכול להיות בעל מקצוע כזה.  . 2

כתבו על בעל המקצוע שבחרתם.ב. 

המקצוע ________________________. 1

________________________ )בעל המקצוע שבחרתם( טוב הוא מי ש-. 2

 	____________________________________________________________

 	____________________________________________________________

 	____________________________________________________________

 	____________________________________________________________
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 משימת חוץ – ריאיון מצולם 
ראיינו חבר או אדם שאתם לא מכירים. 

הסבירו לו – בעברית – שאתם צריכים לעשות ריאיון כשיעורי בית.. 1

קבלו ממנו אישור לצלם את הריאיון.. 2

בקשו ממנו לספר מי הוא ב- 2 - 3 משפטים.. 3

שאלו מה המקצוע שלו, ומה צריך כדי להיות בעל מקצוע טוב. . 4

בקשו ממנו להשלים את המשפטים הבאים הכי מהר שהוא יכול:. 5

מי שמאמין... 

מי שלא עובד... 

מי שעובד קשה...

מי שאוהב את עבודתו...

שלחו את הסרטון למורה. . 6

כתבו בקיצור מי האדם ומה הוא אמר על המקצוע שלו. . 7

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

לומדים תחביר 

מי ש- + פועל בעבר / בעתיד יחיד + פועל בעבר / בעתיד יחיד

דוגמות
מי שלא עשה שיעורי בית ילך למנהל.

מי שילמד יצליח. ומי שלא ילמד לא יצליח.

מי שלמד יצליח במבחן. 



1א לידודית או עבודה 30  |  יהידה 

 תרגול

"מי שטרח )=עבד( בעולם הזה 
יהיה לו חלק בעולם הבא" 

)דשנה, עבודה זרה ג' א'(

כתבו במילים שלכם. א. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

השלימו את המשפטים וחשבו מי אומר אותם ולמי. ב. 

בקורס העברית

מי שלא קנה מחשב ____________________________.. 1

מי שלא קרא את הטקסט ________________________.. 2

מי שלא ילמד ________________________________.. 3

מי שיפריע בשיעור _____________________________.. 4

בשיחה של הורים וילדים

מי שלא יעשה שיעורי בית ________________________.. 1

מי ש_______________________ יקבל מתנה.. 2

מי שלא יאכל ______________________.. 3

מי שלא יסדר את החדר שלו _______________________.. 4

כתבו שלושה משפטים על מצב אחר.ג. 

מי ש______________________________________________________________.

מי ש______________________________________________________________.

מי ש______________________________________________________________.
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קוראים טקסט 

לימודים ועבודה
עלינו  אומר  כי התואר  למה?  ולקבל תואר.  ללמוד  חושבים שצריך  אנשים  בישראל,  וגם  בכל העולם, 

משהו. הוא אומר שעשינו משהו, שאנחנו יודעים משהו, ולפי מה שהרבה אנשים חושבים – הוא גם עוזר 

לנו למצוא עבודה. ובאמת אנשים רבים הולכים ללמוד במכללה או באוניברסיטה רק מהסיבה הזאת, 

אבל אם מסתכלים במודעות של חיפוש עובדים, רואים שבעבודות רבות דורשים עובדים עם תואר, גם 

אם לפי דרישות התפקיד לא באמת צריך אותו.

לכן השאלה הכי חשובה היא מהו באמת הקשר בין לימודים ועבודה: האם מי שמקבל תואר גם מוצא 

עבודה והאם מי שעובד באמת צריך את התואר. כדי לענות על השאלה הזאת צריך קודם כל להסתכל 

על כמה בעיות בנושא. 

בעיה אחת היא שתארים רבים הם תארים כלליים. מי שלמד רפואה יהיה רופא, אבל מי שלמד מנהל 

עסקים – מה הוא יהיה?

קשורות  שלא  אחרות  בעבודות  עובדים  סטודנטים  הלימודים  בזמן  שלפעמים  היא  נוספת  בעיה 

ללימודיהם. כשהם מסיימים את הלימודים, במקום לחפש עבודה במקצוע החדש שלהם, סטודנטים 

רבים ממשיכים לעבוד בעבודה הישנה.    

בעיה אחרת היא שהרבה מקומות עבודה מחפשים אנשים עם ניסיון, והם לא מעוניינים בעובדים שרק 

סיימו את לימודיהם. כך קורה, שגם מי שיש לו תואר, לא תמיד יכול לעבוד במקצוע שלמד.  

בעיה נוספת היא שלא תמיד קיים קשר בין מה שלומדים במכללה או באוניברסיטה לבין מה שצריך 

בפועל. יש אפילו מקצועות שבמכללות לא מלמדים את הסטודנטים מה עושים בהם.

בסקר שנערך לאחרונה מצאו החוקרים כמה דברים מעניינים: 57% מהאנשים שענו על הסקר אמרו 

שאין קשר בין הלימודים שלהם ובין העבודה שהם עובדים בה עכשיו. רק 6% מהנשאלים אמרו שהם 

למדו בדיוק את מה שהם צריכים לעבודתם.

האם אפשר להבין מכך שלא כדאי ללמוד? 

לא בטוח. בכל מקרה, לפני שאתם מתחילים 

מה  דברים:  כמה  לבדוק  לכם  כדאי  ללמוד 

אפשר לעשות עם התואר, האם התואר ייתן 

שבו  במקצוע  לעבוד  האפשרות  את  לכם 

עבודה  יש  בכלל  והאם  לעבוד  רוצים  אתם 

במקצוע הזה.
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 שאלות
מהי השאלה המרכזית שהכותב שואל?. 1

__________________________________________________________________

אילו בעיות יש בקשר בין לימודים ועבודה?. 2

 	_______________________________________________________________

 	_______________________________________________________________

 	_______________________________________________________________

 	_______________________________________________________________

מה דעתו של הכותב – האם יש קשר בין לימודים ועבודה? __________________________. 3

__________________________________________________________________

 איך הסקר עוזר לכותב הטקסט? ____________________________________________. 4

___________________________________________________________________

סמנו מה התשובה של הכותב על שאלת הקשר בין לימודים ועבודה. . 5

תמיד יש קשר  /  לפעמים יש קשר / רק אצל רופאים יש קשר

מה כדאי לעשות לפני שהולכים ללמוד, לפי הטקסט?. 6

 	_______________________________________________________________

 	_______________________________________________________________

 	_______________________________________________________________

מה אתם חושבים, מה כדאי ללמוד ומה לא כדאי ללמוד? הסבירו.. 7

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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חזרה 
השלימו את המילים במקום הנכון ובצורה הנכונה. א. 

 רשת חברתית     להכין     נער     ציבורי     משאית     

למוחרת     להפיץ     להבין     מוצלח     להתלבט         

כיום יש מצלמה בכל טלפון נייד, ואנשים מצלמים כל הזמן. לפעמים אנשים מחליטים להפיץ את 

הסרטונים ב______________, כדי שכולם יוכלו לראות אותם. אבל כמו שיש מצלמות פרטיות 

כך יש גם מצלמות ____________, שמצלמות כל מה שקורה ברחובות, בבתי חולים וכו׳. 

כך קרה בסיפור על שני ____________ מארצות הברית, שגנבו ______________ ונסעו בה 

בכבישים המהירים, עד שהגיעו לכפר רחוק. שם הם פגשו אנשים נחמדים ש______________ 

להם ארוחת ערב והסכימו שיישארו לישון אצלם בלילה. 

המשטרה חיפשה את הנערים, ולכן היא ______________ ברשתות החברתיות את הסרטון, 

שבו רואים איך הנערים גונבים את המשאית מבית החולים.

האנשים, שבביתם ישנו הנערים, ______________ שהמשטרה מחפשת את ה״אורחים״ 

שלהם. ______________ בבוקר, הם לא ______________ והתקשרו למשטרה. 

כשהגיעו השוטרים, הנערים הגיבו בצחוק, ואמרו: “אנחנו לא גנבים. זה היה רק משחק״, וכך הגיע 

הסיפור המוזר לסיום ______________.

סמנו את המילה שלא שייכת לקבוצה.ב. 

שנתי   כללי   יומי   שבועי   חודשי   . 1

פועל   עובד   מפעיל   בונה   שותף. 2

צחוק   לקוות   תקווה   שגרה   לצפות   . 3

פנאי   זמן פנוי   מקום   חופש. 4

זמין   פנוי   חופשי   אחראי   לא עסוק. 5

תמונה   צופה   מסתכל   רואה   צפייה   . 6

השלימו את המילה שבסוגריים בצורה הנכונה. ג. 

“קשה להחליט!״ - על קבלת החלטות

בחירת מקצוע היא משימה לא פשוטה שעליה חושבים היום צעירים רבים בעולם. מדוע 

____________ )להשקיע( הצעירים מחשבה רבה כל כך בנושא? למה הם ____________ 

)להתלבט( כל כך הרבה?
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הסיבה לכך קשורה קודם כול ל____________ )אפשרות( הרבות שקיימות בעולם המודרני. 

הצעירים ____________ )להאמין( שכדאי לחשוב מה ללמוד, איפה ללמוד ואיזה תואר 

____________ )רצוי( ללמוד. סיבה ____________ )נוסף( להתלבטות שלהם היא השאלה 

מה ____________ )לדרוש( מהם המנהלים אחרי שיתחילו לעבוד במקום העבודה.

כדי לקבל את ההחלטה הנכונה כדאי להכין רשימת נושאים שמעניינים אותנו, ולבדוק מה 

ה____________ )דרישה( של המקצועות שבחרנו.

לפעמים, המידע הרב ____________ )לבלבל( אותנו. לכן, חשוב שנבדוק את 

כל ____________ )סוג( המקצועות הקיימים. נוסף על כך, כדאי שנבדוק מהם 

ה____________ )רצון( האמיתיים שלנו. משם הדרך תהיה פשוטה הרבה יותר!

בחרו במילה הנכונה מבין המילים שבסוגריים.ד. 

 ירד שלג אבל המדריכים לא ויתרו והחליטו שהטיול ___________. . 1

)יתבטל, יתקיים, יתרחב, יתקבל(

 השיעור נערך מחוץ לכיתה ___________ רצון הסטודנטים. . 2

)לפי, בעד, אחרי, לעומת זאת(

 שלחתי למנהל מייל ובו בקשה לחופשה מיוחדת, אבל הוא לא ______________. . 3

)האמין, הפיץ, הגיב, התחכם(

 המנהלת לא _______________. היא מיד הסכימה שהעובדים ייסעו לכנס. . 4

)התנדבה, התלבטה, התקשרה, התנצלה(

 במסעדה של מונתהא מכינים רק אוכל _____________. . 5

)רצוי, חברי, ביתי, משפחתי(

 ב_____________ החליטו שהתלמידים לא יחזרו ללימודים בסיום החופשה.. 6

)משמרות, הסעה, סיום, משרד החינוך(

 הרופאים נלחמו על חיי החולה והצליחו ____________אותו. . 7

)להציל, לשכנע, לשנות, לטפל(
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1

התחלה
מצוינת!
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משפחות עובדות2
כל המילים החדשות

שונות פעלים שמות תוארשמות עצם 

חלוקת תפקידים  توزيع المهاّمتوزيع المهاّم

חניך, חניכה  متدّرب، متدّربةمتدّرب، متدّربة 

יונה, יונים  حمامة، حماماتحمامة، حمامات 

יעל, יעלים  َوعل، ُوعولَوعل، ُوعول 

להקה, להקות  فرقة، ِفَرقفرقة، ِفَرق 

מחלקה, מחלקות  ِقسم، أقسامِقسم، أقسام

משמרת, משמרות  وردية، وردياتوردية، ورديات  

נמלה, נמלים  نملة، نمالتنملة، نمالت 

עקר בית, עקרת בית  رب منزل، رب منزل، 

ربة منزلربة منزل

פועל, פועלת  عامل، عاملةعامل، عاملة 

פינגווין, פינגווינים  بطريق، بطريق، 

بطاريقبطاريق 

קן, קנים  عش، أعشاشعش، أعشاش 

שגרה  روتينروتين

תיאום ציפיות  مالءمة التوقعاتمالءمة التوقعات

בדוי, בדויה  

وهمّي، وهمّيةوهمّي، وهمّية

מרוצה, מרוצה מ- 

راٍض، راضيةراٍض، راضية

פרטי, פרטית  

خصوصي، خصوصي، 

خصوصيةخصوصية

התחכם, להתחכם – 

התחכמות  تذاكى، أن يتذاكى تذاكى، أن يتذاكى 

- تذاٍك - تذاٍك 

התחרט, להתחרט על  ندم، ندم، 

أن يندم على أن يندم على 

כיבה, לכבות – כיבוי  أطفأ، أطفأ، 

أن يطفئ - إطفاء أن يطفئ - إطفاء 

פיטר, לפטר  أقال، أن يقيل أقال، أن يقيل 

ציפה, לצפות מ-  – ציפייה  

ع  عتوقُّ توقع، أن يتوقعتوقع، أن يتوقع – توقُّ

קיווה, לקוות ש-  تأمل، أن تأمل، أن 

يتأمل أن يتأمل أن 

שינה, לשנות – שינוי  غّير، أن غّير، أن 

يغّير - تغيير يغّير - تغيير 

שכנע, לשכנע – שכנוע  أقنع، أقنع، 

أن ُيقنع - إقناع  أن ُيقنع - إقناع  

בניגוד ל- )אל 

בנטייה(  خالًفا لـ خالًفا لـ 

בסופו של דבר  في في 

نهاية المطافنهاية المطاف

ברצינות  بجّديةبجّدية

דווקא  تحديًداتحديًدا

מעוניין, להיות 

מעוניין ב-  معنّي، معنّي، 

أن يكون معنّيا بـأن يكون معنّيا بـ



38  |  יהידה 2א דשפהות עובדות

לומדים פועל 

פיעל ל״י בכל הזמנים – הווה / עבר / עתיד
הווה

רבותרביםיחידהיחיד

ְמַנּסֹותְמַנִּסיםְמַנָּסהְמַנֶּסה

מנקותמנקיםמנקהמנקה

עבר

הם / הןאתן אתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ִנּסּוִנִּסיֶתןִנִּסיֶתםִנִּסינּוִנְּסָתהִנָּסהִנִּסיתִנִּסיָתִנִּסיִתי

ניקוניקיתןניקיתםניקינוניקתהניקהניקיתניקיתניקיתי

עתיד

הם / הןאתם / אתןאנחנו היאהואאתאתהאני

ְיַנּסּוְּתַנּסּוְנַנֶּסהְּתַנֶּסהְיַנֶּסהְּתַנִּסיְּתַנֶּסהֲאַנֶּסה

ינקותנקוננקהתנקהינקהתנקיתנקהאנקה

וגם:

לשנות - שינוי    לכבות - כיבוי  

לצפות - ציפייה   

לחכות    לקוות    לנסות )ניסיון(    לנקות )ניקיון(
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 תרגול 
השלימו פעלים, שמות פועל או שמות פעולה.

בבית של משפחת “ניקיון״   )לנקות(

אימא: ילדים, יום __________ היום!

ילד: מי צריך _________ היום?

אימא: כולם _________.

ילד: אבל אני __________ בשבוע שעבר!

אימא: וגם אכלת ושתית כל השבוע ולבשת בגדים חדשים...

בבית של משפחת “ציפייה...״   )לצפות(

אימא: אני __________ מכם שתתנהגו יפה. 

אבא:  ואני __________ שתכינו את כל השיעורים.

ילדה: בסדר, אבא, אבל אל __________ שאני אעשה עוד משהו.

ילד: גם אני יכול __________ למשהו?

בחיים   )לשנות(

הרבה אנשים רוצים __________ את העולם, אבל מי באמת הצליח?

מארק צוקרברג _________ את הדרך, שבה אנשים מדברים זה עם זה. איך? 

האחים רייט _________ את הדרך, שבה אנשים מגיעים ממקום למקום. איך?

הנערה גרטה טונברג _________ את הדרך שבה אנחנו חושבים על טיסות. איך? 

ואתם? כבר _________ משהו בעולם?

במקום חדש

מדריך: שלום לך. אני המדריך שלך פה. עכשיו אני צריך _________ )להסביר( לך את כל החוקים של 

המקום הזה. אני מבקש ש_________ )להקשיב( לי. אני גם _________ )לצפות( שתלמד את כל 

החוקים עד מחר בבוקר.

חניך: אני רק יכול _________ )לנסות(.

מדריך: אל _________ )להתחכם(. כל יום _________ )לקום( פה בשעה 5:00, _________ 

)לאכול( ארוחת בוקר ואחר כך _________ )לעבוד( או _________ )ללמוד(. אחרי ארוחת 

הצוהריים אפשר _________ )לשחק( או _________ )לשבת( עם חברים בחצר. שים לב שבשעה 

21:00 יש _________ )לכבות( אורות. ברור?  
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אבל מחר בבוקר אנחנו _________ )לשנות( את השגרה, ואתה _________ )לקום( בשעה 

6:00ו_________ )לנקות( את החדר. בשעה 7:00 אתה _________ )ללכת( לחדר האוכל. אתה 

_________ )לאכול( לבד ואחרי האוכל _________ )לחזור( לפה. אחרי הצוהריים _________ 

)לפגוש( את החברים החדשים שלך. 

כדאי לך להתנהג יפה. אם __________ )לעשות( שטויות – זה לא __________ )להיגמר( טוב. 

ברור?

חניך: כן. 

מדריך: ואל _________ )לצפות( שכולם _________ )להיות( נחמדים אליך.

קוראים טקסט 

משפחות של בעלי חיים – לא מה שחשבתם 
בני האדם חושבים שהם הביאו לעולם את רעיון המשפחה, אך לא כך הוא. גם אצל בעלי החיים קיימות 

משפחות, וכמו שאצל בני האדם יש משפחות שונות, כך גם אצל בעלי החיים.  יש משפחות “מסורתיות״ 

שבהן אבא ואימא נשארים יחד כל החיים. 

מחלקים  והנקבה  הזכר  בוחר.  שהזכר  במקום  קן,  ומכינים  משפחה  מקימים  למשל,  הפינגווינים, 

שיוצאים  עד  עליהן  דוגר  הזכר  ביצים,  מטילה  שהנקבה  אחרי  העבודה.  את 

איתם  נשארת  “הביתה״,  חוזרת  הנקבה  ואז  קטנים,  פינגווינים  מהן 

לפי  היא  העבודה  חלוקת  האלה  במשפחות  אוכל.  לחפש  הולך  ואבא 

תקופות.                                                                                                                                                                                                                         

יונים.  קיימות גם משפחות שבהן ההורים עובדים במשמרות. כך במשפחות של 

בלילה אימא-יונה עושה “משמרת לילה״ בבית, ואבא-יון יוצא, ואילו ביום אבא 

עושה “משמרת בוקר״ בבית, ואימא יוצאת. מי שיוצא, מחפש אוכל, ומי שנמצא ב״בית״, מנקה את הקן, 

מטפל ב״ילדים״ ומחכה שההורה השני יחזור עם אוכל ויחליף אותו בעבודות הבית.   

כולם יודעים שבטבע יש גם משפחות של זכר אחד, שחי עם הרבה נקבות. כך חיים האריות באפריקה 

והיעלים במדבר יהודה. תפקיד הנקבות הוא לטפל ב״ילדים״, ותפקיד הזכר הוא 

לשמור על מקומו כמנהיג הלהקה. איך הוא עושה זאת? בכל שנה הוא נלחם עם 

זכרים אחרים שרוצים גם הם להיות המנהיגים של הלהקה. אם הוא מנצח – הוא 

נשאר המנהיג, ואם לא – הוא צריך לעזוב את הלהקה ולחיות לבד, כמו כל הזכרים 

האחרים.    

פינגווין

ָקִנית
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אצל  בלהקה,  שחיים  ולאריות,  ליעלים  בניגוד  אבל  כך,  חיה  הָקִנית  ציפור  גם 

הקנית יש לכל נקבה “בית״, והזכר עובר מ״בית״ ל״בית״ ועוזר לנקבות לגדל את 

ה״ילדים״.

האם אתם מצפים לשמוע גם על משפחות של נקבה אחת שחיה עם כמה זכרים?   

כשנולדים  למשל,  עקוד,  פרפור  של  במשפחות  כאלה.  משפחות  גם  יש  בטבע 

“ילדים״ חדשים אבא וכל ה״דודים״ מביאים אוכל ועוזרים לאימא, ובלילה כולם 

ישנים יחד. 

בטבע אפשר למצוא גם משפחות עם הרבה ילדים ובלי אבא. במשפחה של נמלים, למשל, אימא היא 

“מלכה״ והבנות שלה הן פועלות. אבא מת עוד לפני שהן נולדות, ולפעמים הוא אפילו לא היה קיים.

 שאלות
סמנו את המשפט הנכון לפי הטקסט.. 1

בני האדם המציאו את רעיון המשפחה. א. 

יש משפחות גם אצל בני האדם וגם אצל בעלי החיים.ב. 

בני האדם הביאו לעולם את רעיון המשפחה.ג. 

בעלי החיים המציאו את רעיון המשפחה. ד. 

מלאו את הטבלה. . 2

דוגמהמה מיוחד

.1

.2

.3

.4

.5

.6

פרפור עקוד
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מה אתם חושבים, באיזו משפחה חלוקת התפקידים בין הזכר לנקבה היא הכי טובה? הסבירו. . 3

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

אילו ציפורים יכלו לדבר, מה אימא-יונה הייתה כותבת לאבא-יון בפתק לפני היציאה מהבית . 4

בבוקר?

אילו היית אחד מבעלי החיים שבטקסט – איזה בעל חיים היית? למה?. 5

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

מה שלמדתי מהטקסט הזה הוא:. 6

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

מה שאני לא מבין בקשר למשפחות של בעלי החיים הוא:. 7

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
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בטקסט כתוב: . 8

“הזכר דוגר עליהן עד ש-״. על מה? _________________________________________

“עד שיוצאים מהן פינגווינים״. ממה? ________________________________________

“נשארת איתם״. עם מי? ________________________________________________

“ויחליף אותו״. את מי? _________________________________________________

“גם הקנית חיה כך״. איך? ________________________________________________

“בטבע יש גם משפחות כאלה״. אילו? _______________________________________

למה כתוב בטקסט: “משמרת לילה״ ולא משמרת לילה. 9

“בית״ ולא בית

“ילדים״ ולא ילדים?

_________________________________________________________________

איזו מילה יכולה להחליף את המילה המודגשת?. 10

“אחרי שהנקבה מטילה ביצים, הזכר דוגר עליהן עד שיוצאים מהן פינגווינים קטנים...״

א. דג     ב. גר     ג. יושב     ד. דואג

צופים בסרטון

משפחות 
צפו בכתבה על משפחה שחיה ביער. 

מה מיוחד במשפחה זו? מה אתם חושבים על דרך החיים שלה? 

פרזנטציה

חפשו באינטרנט ולוג, סרטון או כתבה, שבהם מופיעה משפחה. צפו בסרטון והכירו את . 1

המשפחה.

הכינו פרזנטציה לכיתה. ספרו על המשפחה – מה תפקידו של כל אחד מבני המשפחה, למה זאת . 2

משפחה מיוחדת וכו’. 

הראו לכיתה קטע קצר )בערך דקה( מתוך הסרטון והסבירו למה בחרתם דווקא בו. 
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IPRO  

I GROW :אשכול  

  הכישור: יכולת ללמוד באופן עצמאי 

למה אנחנו צריכים 
להשקיע זמן וכוח 

בחיפוש הסרטונים בעצמנו? 

כי בעולם העבודה המשתנה של היום 
עובדים שרוצים להצליח צריכים 

ללמוד כל הזמן, והאחריות לכך היא 
שלהם. אנחנו לא מחכים וכבר לומדים 

איך ללמוד לבד.

כיום אפשר ללמוד קורסים שלמים 
.IL בחינם, למשל בקמפוס

כותבים

חלוקת תפקידים
קראו. א. 

בעולם המסורתי חלוקת התפקידים בבית הייתה ברורה: הגבר עובד מחוץ לבית והאישה נשארת 

בבית ומטפלת בילדים )ובבעל(, אבל העולם משתנה, וכך גם חלוקת התפקידים בבית. כיום יש 

נשים שיוצאות לעבודה, ויש גברים שמטפלים בילדים, מכינים אוכל וכו’. 

יוסף ומרים נשואים ויש להם שלושה ילדים )בני 10, 7 ו-4(. יוסף הוא בעלים של מכללה פרטית 

ומרים עובדת כמהנדסת. יש לה תואר ראשון והיא מקווה שהשנה היא תוכל ללמוד לתואר שני 

באוניברסיטה כדי להתקדם לתפקיד טוב יותר. 

מרים מדברת עם בעלה על התוכנית שלה. היא מנסה לשכנע אותו שיסכים. יוסף לא כל כך 
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מעוניין בכך שאשתו תיסע יומיים בשבוע ללימודים, ולכן הוא שואל אותה הרבה שאלות, למשל:

מה שאני רוצה לדעת הוא, מי יכין אוכל לילדים בזמן שאת תלמדי.. 1

2 .______________________________________________________________

3 .______________________________________________________________

4 .______________________________________________________________

ערכו את השיחה בין מרים ויוסף והציגו את הדיאלוג בפני הכיתה.ב. 

קראו.ג. 

יוסף לא מרוצה מהתשובות של מרים, ולכן מרים מחליטה לכתוב לוורדה )מהעיתון( ולבקש את 

עזרתה. היא מספרת לה מי היא, מה התוכנית שלה ומה יוסף רוצה לדעת.

 כתבו את המכתב של מרים לוורדה.ד. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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מחוון

האם כתבתם למי כותבים ומי כותב? 	

האם כתבתם למה אתם כותבים? 	

האם כתבתם מה אתם מבקשים?  	

האם העברית בסדר? 	

כתבו את התשובה של ורדה, שאומרת למרים מה כדאי לה לעשות. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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לומדים תחביר 

מה ש-
דוגמות

מה שיוסף רוצה לדעת הוא, למשל, מי יכין אוכל לילדים.

מורה לתלמידים: “כל מה שאתם צריכים לדעת למבחן, נמצא בספר״.

אישה לבעלה: “זה לא מה שאתה חושב...״

 תרגול
קראו את המשפטים ואמרו מי אומר אותם למי ומתי.א. 

“מה שאתם צריכים לזכור כל הזמן הוא שיש מבחן גדול בסוף השנה״. . 1

“מה שאת יכולה לעשות הוא לא לדבר איתו יותר אף פעם״. . 2

“זה לא מה שרציתי שתקנה לי״.. 3

“מה ששכחת לכתוב במבחן לא ייבדק על ידי המורה״. . 4

“תזכור מה שהבטחת לי אתמול״.. 5

כתבו משפט מתאים למצב המתואר. ב. 

המורה מסביר לתלמידים שהם צריכים “מה שאתם צריכים לדעת הוא...״1.

ללמוד ברצינות. 

עובד מסביר לעובד חדש שאם המנהל לא _____________________________2.

יהיה מרוצה מהעבודה שלו, הוא יפטר אותו.

מנהל אומר לעובד חדש שהוא צריך למלא _____________________________3.

“טופס עובד״ ו״טופס 101״.  

בחור מסביר לחבר שאם הוא מתחתן הוא _____________________________4.

יותר לא יוכל לנסוע עם החברים לחופשה.  

בחורה אומרת לחברתה שכל מה שהיא _____________________________5.

צריכה ממנה הוא שתקשיב לה. 

 "מה ששנוא עליך
אל תעשה לחברך" 

)תלדוד, שבת ל״א(
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מאזינים לשיר 

“זה לא זה״ 
כתבה: יונה וולך  

שרה: נורית גלרון

האזינו לשיר.

מה “זה״ לא יעשה? א. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

למה? _____________________________________________________________

מה אתם חושבים, מהו “זה״? _____________________________________________

הכותבת מרוצה?  _______

 איך יודעים? ________________________________________________________

_________________________________________________________________

כתבו שיר דומה. ב. 

זה מה ש-
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לומדים מילת יחס 

“מן / מ-״ בנטייה
הןהםאתןאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

ִּני ָךִממֶּ ְךִממְּ ֵמִאָּתנּוִמֶּמָּנהִמֶּמּנּוִממֵּ

)מאיתנו(

ֵמֶהןֵמֶהםִמֶּכןִמֶּכם

דוגמות
אימא: ביקשתי ממך בבוקר שתסדר את הבית. למה לא סידרת?

מורה: אני מצפה מכם שתלמדו עברית כל יום ולא רק לפני מבחן. 

 תרגול
השלימו את “מן/מ-״ בנפרד או בנטייה.א. 

זה כלב גדול. אני מפחדת __________.. 1

דני: היי רינה, לא שמעתי __________ הרבה זמן. . 2

רינה: גם אני לא שמעת __________ הרבה זמן!

מרים: חמד ומוסא, איזה ציון קיבלתם? אני קיבלתי 90.. 3

אחמד: אני קיבלתי יותר __________! קיבלתי 92.

מוסא: ואני קיבלתי יותר __________, אחמד. קיבלתי 94.

מרים: אז אני קיבלתי פחות __________:)

אנחנו שלושה ילדים: אחי, אחותי ואני. . 4

אחי גדול __________ בשש שנים.

ואחותי קטנה __________ אחי בשלוש שנים.

ואני קטן __________ בשלוש שנים.

התלמידים מספרים מה המורים ביקשו מהם:. 5

“הם ביקשו __________ שנבוא בזמן כל יום!

הם גם ביקשו __________ שנכין שיעורי בית כל יום!

הם גם ביקשו __________ שנכין פרזנטציה כל שיעור!״

לפני המסיבה של סוף השנה המורה ביקש מכל תלמיד משהו. התלמידים נפגשים ומספרים . 6

זה לזה מה המורה ביקש מהם.
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אחמד: __________ הוא ביקש שאקנה קולה.

רינה: ו__________ הוא ביקש שאכתוב הזמנות.

מוסא ורים: __________ הוא ביקש שנתקשר לכולם!

עלי: ו__________ הוא ביקש שאקנה לו מתנה!

יום הולדת לדנהב. 

היום יום ההולדת של דנה, והיא מבקשת מכל בני משפחתה שיעשו דבר אחד.

לבשל ארוחת צוהריים דני

להכין ארוחת ערבהילדים שלה

לסדר את הגינהאימא שלה

לקחת את הילדים מבית הספרהאחיות שלה

אבא שלה

אח שלה

התבוננו בטבלה והשלימו אותה כרצונכם. . 1

שאלו מה דנה ביקשה מכל אחד וענו. . 2

מה דנה ביקשה מדני? 

היא ביקשה ממנו שיבשל ארוחת צוהריים.          

 בני המשפחה נפגשים, והם מדברים על הבקשות של דנה. ערכו שיחה, בה כל אחד אומר מה . 3

דנה ביקשה ממנו. 

מי עובד יותר / פחות ממי? ג. 
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מקור: OECD, בנק ישראל
מתוך: כלכליסט 08.08.2010

ממוצע שעות העבודה השבועיות
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תיאום ציפיותד. 

כשמתחילים עבודה חדשה או קורס חדש, עושים תיאום ציפיות, וכל צד אומר מה הוא מצפה 

 מהצד האחר. 

השלימו את מילת היחס “מן / מ-״ בנפרד או בנטייה ואת הפועל בצורה הנכונה. 

תיאום ציפיות בין מנהל לעובד ביום העבודה הראשון בחברת הניקיון 

מנהל: 

אני מצפה ממך שתנקה )לנקות( את כל הקומה כל יום. 

אני גם מצפה __________ שבכל ערב __________ )להכין( את המקום למחר.

ברור שאני מצפה __________ שבסוף הערב __________ )לכבות( את האורות.

יש שאלות? למה אתה מצפה ממני?

עובד: 

אני מצפה __________ ש__________ )להאמין( בי. 

אני מצפה __________ ש__________ )לשלם( לי בזמן.

תיאום ציפיות בין מנהלת לעובד    

מנהלת: לפני שנחתום על החוזה כדאי שנעשה תיאום ציפיות. 

אני מצפה __________ ש__________ )להשקיע( בעבודה את כל הכוח. 

אני מצפה __________ ש__________ )להגיע( בזמן. 

אני מצפה __________ שלא __________ )לעשות( הפסקות ארוכות מדי. 

אני מצפה __________ ש__________ )למסור( לי את הדו"חות בזמן.

עובד: מצוין. גם לי יש כמה ציפיות. 

אני מצפה __________ ש__________ )לתת( לי לעבוד גם מהבית.

אני מצפה __________ ש__________ )לסמוך( עליי כשאני עובד מהבית.

וכמובן שאני מצפה __________ ש__________ )לשלם( לי על כל השעות הנוספות.  

תיאום ציפיות בין מורה לתלמידים בשיעור הראשון

המורה: 

תלמידים, אני מצפה __________ ש__________ )להכין( את שיעורי הבית.

עלי, __________ אני מצפה ש__________ )להביא( את כל הספרים.

מרים, __________ אני מצפה ש__________ )להיות( בשקט בזמן שאני מדבר.
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מוסא, __________ אני מצפה ש__________ )להקשיב( לי.

אחמד וג’מילה, __________ אני מצפה שלא __________ )להתחכם( איתי.

התלמידים:

גם אנחנו יכולים לצפות __________ למשהו?

פינת עבודה 

ריאיון עם עדי* 
מראיינת: שלום עדי, ספר לנו על היומיום שלך.

עדי: אני קם בשעה 5:00 עם הקטנה, מכין אוכל לגדולה )בת 10( ולאמצעי )בן 7(. בשעה 7:30 אני 

לוקח את הגדולים לבית הספר וחוזר חזרה לבית עם הקטנה. אחר כך אני מבשל, מנקה, ובשעה 

16:00 אני הולך לבית הספר ומחזיר את הילדים לבית. 

מראיינת: מה, למשל, הכנת אתמול לארוחת צוהריים?

עדי: אתמול הכנתי עוף עם תפוחי אדמה וסלט ירקות טרי. 

מראיינת: ומה אתם עושים אחרי הצוהריים? 

עדי: אחרי הצוהריים אנחנו משחקים, מטיילים, ובערב הגדולים מתקלחים )לבד, כמובן( ואני רוחץ 

את הקטנה. אחר כך מכינים ארוחת ערב, ובסוף היום אני קורא להם סיפור והם הולכים לישון. גם 

אני...

מראיינת: כמה זמן אתה כבר  עקר בית? והכי חשוב – תסביר לנו למה, והאם זה מה שרצית 

לעשות כשהיית צעיר?  

עדי: אשתי רופאה. היא מנהלת מחלקה בבית חולים גדול. לפני עשר שנים נולדה הבת הראשונה, 

אז אני עדיין עבדתי. היה לי תפקיד חשוב בחברת היי־טק גדולה, עבודה טובה, עם מכונית חדשה, 

הייתה לי משכורת גבוהה. כשהציעו לאשתי את התפקיד החדש, הבנתי שזה באמת משהו מיוחד, 

ולכן לא ביקשתי ממנה שתגיד “לא״. גם היא לא ביקשה ממני שום דבר. לא ידענו מה לעשות. 

חשבנו, באמת, חשבנו. בסופו של דבר אמרתי לה שאני מסכים לעבוד פחות. בהתחלה עבדתי 

קצת מהבית, אבל לא, לא באמת הצלחתי בזה. לכן הפסקתי ועכשיו אני עקר בית. 

מראיינת: זה לא היה קשה?

עדי: בהתחלה זה היה מאוד קשה. האמת שגם עכשיו...

מראיינת: מה הכי קשה?

עדי: הרבה דברים, למשל אשתי מרוויחה כסף ואני לא. לא פשוט. מה עוד? שבהתחלה החברים 

שלי לא הבינו מה אני עושה. הם קצת צחקו וחיכו שאחזור לעבודה, אבל זה לא קרה. גם במשפחה 
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שלי שאלו שאלות, אבל מי שחשבה שזה רעיון טוב, הייתה דווקא אימא שלי.  

מראיינת: אין הרבה גברים שהם עקרי בית, נכון? 

עדי: בישראל לא, אבל בארה״ב יש יותר נשים עובדות מגברים עובדים. יש שם יותר גברים 

שנשארים בבית. האנשים בישראל יותר מסורתיים, ולכן הנשים מטפלות בילדים. בעיה נוספת 

שיש בישראל היא שאישה יכולה להיות עקרת בית, ולא לשלם ביטוח לאומי, אבל גבר לא. גבר 

צריך לשלם ביטוח לאומי, גם אם הוא עקר בית. למה? כי החברה מצפה שגברים יעבדו ולא ישבו 

בבית. אני מקווה באמת שיהיה שינוי בנושא הזה. 

מראיינת:  אתה מתחרט על ההחלטה שלך? 

עדי: לא, אבל אני לא רוצה שהשם שלי יהיה כתוב בספר או בעיתון.

*עדי )שם בדוי( הוא עקר בית כבר שבע שנים. הוא גר עם משפחתו ברחובות. 

 שאלות 
מה עדי עושה כל יום?. 1

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

מה היו התחנות בחייו המקצועיים של עדי?. 2

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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מה מצפים בישראל מנשים ומגברים בקשר לעבודה ולילדים?. 3

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

אילו בעיות יש לגברים שבוחרים להיות עקרי בית בישראל?. 4

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

מה אתם חושבים, עדי באמת מרוצה מההחלטה שלו? איך אתם יודעים?. 5

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

מה אתם הייתם עושים, אילו הייתם גבר נשוי שאשתו מבקשת ממנו להיות עקר בית?. 6

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 שאלון 
עדי צריך למלא טופס לביטוח לאומי. מלאו את הטופס במקומו. 

 משחק תפקידים 
לפניכם שלושה מצבים. קראו אותם ובחרו אחד מהם. שחקו את המצב שבחרתם.  

אישה מנסה לשכנע את בעלה להיות עקר בית כדי שהיא תוכל לעבוד כל יום עד שעה מאוחרת. . 1

הגבר לא מסכים. 

גבר בא למנהל ואומר לו שהוא מבקש להפסיק לעבוד, כי הוא רוצה להיות עקר בית. המנהל . 2

מנסה לשכנע אותו שלא יפסיק לעבוד. 

מנהל מודיע לעובדים שמיום המוחרת הם יתחילו לעבוד במשמרות. הם יעשו את אותה העבודה . 3

שהם עושים עכשיו, אבל במשמרות. אחד העובדים לא מסכים כי הוא רוצה להיות בבית כל ערב 

כדי לקרוא סיפור לילדיו. 
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כותבים 

משפחות של בני אדם
כתבו טקסט על משפחות שונות של בני אדם. 

כתבו 100 - 120 מילים, במסמך וורד, ושלחו את הקובץ למורה. 
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2

המשיכו 
כך!




