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 .ו, וענו על השאלות שאחריקראו את הטקסט

 

 עברית שפה אנגלית

 . 2018רענן שקד, "ישראל היום", נובמבר  מעובד על פי   

 

 אני? לכם נשמע איך. Raanan Shaked השם תחת מחדש עצמי את למתג חושב אני האחרון בזמן

: בו שחל העצום בשינוי להבחין שלא קשה אבל, חדש דבר שום בזה אין, שלי השם בדיוק זה, יודע

 .בינלאומי למותג הופכים הם בה נכתבים שכשדברים שפה וזו, באנגלית כתוב הוא עכשיו

 של חדשות בריח-רב לדלתות מודעה ראיתי השבוע רק. סביבי מקום בכל זה כי זה את יודע אני

 מעצב שהוא מספרים בוויקיפדיה שלו בערך – מושג לי אין? ליבנה אלון זה מי. Alon Livne המותג

 מי הוא.  מושג לי היה שלא מצטער ממש ואני" מסלול פרויקט" בתוכנית שהתחיל בינלאומי

 על הענק שלט את שראיתי עד Avi Fadida הבינלאומי למותג מודע לחלוטין הייתי לא שגם האמת

 יודע שלא מצוי ארצישראלי עולב כמו הרגשתי ושוב ממש אלה באותיות בארלוזורוב שלו המספרה

 .בו הפועלים המפורסמים השיער ומעצבי הגדול העולם על שלו מהחיים

 את להכיר בכלום לי עזרו לא ל"לחו האלה הנסיעות כל, באמת – בעניינים לא כך כל אני, למעשה

 או Delkoub המפורסמים ההזזה ארונות לגבי מושג שום לי היה שלא עד – ומפורסמיו העולם

 לומר שלא, מקומי ישראלי מפרסם כל כמעט בעצם או, שביפו הנודעת Nirit Levav Packerגלריית

 באנגלית, יודעים אתם, כי. במודעות בעברית שמו את לאיית כליל שהפסיק, בורגני-גבה עד זעיר

 בתור מהשכונה הכירה בטח שאחותי, פקר-לבב נירית אתה שבעברית בזמן עולמי-על-מותג אתה

 .המעצבנת הילדה

 די שהעסק אומרים הייתם לא, זאת ובכל, באנגלית חולמים שישראלים מבין אני; תראו עכשיו

 אותי ומביך יורק ניו באמצע Miznon המילה את תוקע שני שאייל מילא, כלומר? לאחרונה התחפף

 בניו מצליח באמת שני לפחות – כרובית עם פיתה לתקוע כדי רק מנהטן עד שנסעתי קולט אני כי

, שהיא, Crazy Line ברשת שכירה, בואו, שהיא, Sigal Dekel עם לעשות אמור אני מה אבל; יורק

 ?שלהם מהאתר לצטט אם", נשים לאופנת בישראל הגדולה הרשת, "בואו

 שפועלים בישראלים, בסוף, מדובר אם אותה צריך אני מה? בעצם, משנה הזאת האנגלית כל מה אז

 תנסה לך אבל? דבורה מפלאפל פחות מעט רק בינלאומיים מותגים והם, בישראל – רק או – בעיקר

 כרגע שמנסה, בישראל מסחרי טלוויזיה בערוץ פרסומות הפסקת כל במהלך בעברית מילה להשחיל

 Yolo Black החלב מעדן את; Golf  האוניברסלי העל-מותג של Be Yourself סדרת את לי לשווק

, Pepper את; תבור אלון התעשייה באזור תנובה של התהילה מפסגות הדרך כל ארצה שהגיע

 שמפרסמת" Payback קארד לאומי" את; צ"ראשל את שכבשה הבינלאומית הבנק אפליקציית

 ונים'קפוצ אלפי שהשיק הסלוגן"", Freedom is Basic ואת; מור קרן הבינלאומית העל-כוכבת

 .לגלילות חיפה התחתית העיר שבין המערבי העולם רחבי בכל שנמכרו זולים
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 מוכרח שאני עד, רושם להשאיר כך כל מיוזע מאמץ עושות בישראל הפרסומות הפסקות למעשה

 קורה איך. ישראל בתולדות ביותר הלאומי בעידן דווקא מחיינו מגורשת שהעברית קרה איך לתהות

 ועד מבנט, חזן ועד מרגב – מבחירה גאים ולאומנים מולדת נאמני אינספור של שלטונם שתחת

 ?ברשת או בעיתון דפדוף מדי, פרסומות הפסקת מדי, מתבוללת העברית –' סמוטריץ

 שפת היא עברית" לפיה וקביעתו הלאום חוק על להיהרג שמוכנים שלאנשים חושבים הייתם כי

 ולקבוע, ממשית ישראלית מציאות איזו, במינימום, מייצג שהחוק לוודא היושרה תהיה" המדינה

 את. לא וערבית) כרגע המדינה שפת לגמרי היא, נגיעות-עם-עברית או, עברינג או, שעבריש בהתאם

 !(.בחוק לעגן מאוד חשוב עדיין זה

 העולם בלב, מבחינתה, חיה עדיין – פעם-מאי יותר וללאומיותה לעצמה מחוברת – ישראל; לא אבל

 איתי שמסתמסים מההייטק שלי חברים כולל. החמישית השדרה פינת טבריה, סקסי-האנגלו

 וליב וליאם וקוראל מאי לילדיהם שקוראים שלכם וחברים; להם" מהר יותר" זה כי באנגלית

 שמות כמה ועוד. ויערה. ויעל. מיכל בכלל הוא בישראל לילדה יפה הכי שהשם בזמן ונטלי ואמלי

 .לחייכם טייםנרלוו הם ואיך שלהם והמשמעות המקור מה יודעים לפחות שאתם

 נתחיל לא ובואו. ומתמעטים הולכים ונאמניה, ורלוונטיות תאוצה ומאבדת הולכת העברית אבל

 סימני עם סדירים יחסים לקיים חדלו( כולם) כותבים ישראלים גם כי, כתובה עברית עם בכלל

 .מקום תופס סתם זה, בינינו כי קומפלט עליהם ויתרו פשוט וחלקם, פיסוק

 מספיק לוקחים בגילי אנשים שרק דברים ועוד" ש" לטובת" כש"ה של מותו עם נטרחן לא ובואו

 .הציבור את בזה לעניין לנסות כדי ללב

 שבו האופן אבל. בסדר הכל – משתנה, מתפתח, דינמי, חי יצור הן ששפות יודע אני; בסדר אז

, קורסת כמעט שהיא עד, ויותר יותר מחוררת והופכת האנגלית קליעי את לגופה סופגת העברית

 . ומדכא מכוער הוא

 לחוש לי גורמת – באנגלית נכתב גם וזה –" TV סלקום"ו" הוט"ו" יס" לכם שקוראים העובדה האם

 את מחבב שאני הסיבה זו? אותי לאמריקאיהופכים  מחברים שלי החודשיים השקלים 300 כי

-אי לי תאמר" הוט"ש מכפי יותר הרבה, בשפתי, לי שאומר מיתוג"; כאן"ב 11 ערוץ של הבחירה

; בתודעתי משמעותי סגולי משקל לה שיש מילה היא" כאן. "הרבדים נטולת, השנייה בשפתי פעם

 .יחסים איתה קיימתי לא ומעולם' ה בכיתה שלמדתי מילה היא" הוט"

 לומר שלא, כולו לעולם ומרכולתנו עצמנו את ולמכור החוצה לצאת בסוף רוצים כולנו, וכן

 היה מדובר, מצליחה עולמית Fauda-ל" פאודה" הפכה בטרם שעוד נזכור בואו אבל; לנטפליקס

 שפה זו. לעברית ניצמד ובואו .ערבית; האמיתית באחותה משולבת בעברית ושווקה שנוצרה בסדרה

 מסוגלים, בודדים אנשים מיליוני כמה, פה אנחנו ורק. הכל לנו שאומרת, ומקסימה מצוינת, קטנה

 .אותה להרוג לא להשתדל זה לעשות צריכים שאנחנו מה כל. בחיים עליה לשמור
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 טקסט ב'

 

 עברית שפה היום ה –כרזות במרחב הציבורי 

המוצגות בתחנות אוטובוסים בתל אביב, העיר לרגל יום העברית הוכנו שבע כרזות ססגוניות 

העברית הראשונה. הכרזות יוצגו גם באירועי יום העברית בקריית האוניברסיטה בגבעת רם 

ובהן תיקוני לשון נפוצים ושפע של  שפה חדשנית –עברית # הכרזות השנה עומדות בסימן ירושלים.

שרות לכולנו להתנהל בעידן הטכנולוגי מילים עבריות שנתחדשו, מילים שמעשירות את לשוננו ומאפ

 .ובמדינה העברית המודרנית

 

 (.23/12/18 ,)מתוך אתר האקדמיה ללשון העברית  איור, עיצוב גרפי וניהול המיזם: נועם ברגר
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 טקסט ג'

 

  מתוך הטוויטר של האקדמיה ללשון העברית:
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 השאלות
 

 ? במאמרו )טקסט א'( רענן שקד של העיקרית מטרתו מה .1

 

1  מצבה של השפה העברית כיום. את לתאר 

2  שימוש בשפה העברית לבין שימוש בשפה האנגלית בין להשוות. 

3  שימוש בשפה העברית בנושא עמדתו את להציג. 

4 האישי סיפורו את לספר.  

 
  –( הוא 1-10בטקסט א' )שורות   הראשונהתפקידה של הפסקה  .2

 

1
  להדגים. 

2
  להגדיר. 

3
  להשוות. 

4
 לנמק. 

 
בעלי העסקים רענן שקד ל מתייחס נימה באיזו בטקסט א', 1-15 שורות לפי. 3

 ? בארץ המפרסמים את שמם באנגלית

 

1  הומוריסטית נימה 

2  ביקורתית נימה 

3  חשדנית נימה 

4 אוהדת נימה 

 
 בטקסט יש שימוש רב בגוף ראשון. . 4

 שלוש מילים בגוף ראשון יחיד )מדבר(. 10–1משורות  העתיקו א.

1.   

2.   

3.   
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עובר לגוף  הטקסטבטקסט א' פותח הכותב בגוף ראשון יחיד )"אני"(, ובהמשך . 5

 ? מדוע"(. אתם" למשל) שני

  

  

  

 
הפסיק לאיית את שמו  כמעט כל מפרסם ישראלי מקומי: "כתוב 12 בשורה. 6

 ."בעברית במודעות.

 . (28-16)שורות  המאמר פי-על לכך האפשריים ההסברים שני את ציינו

1.   

2.   

 
לשינוים  בנוגע (50-47רענן שקד )טקסט א' שורות  הטענה שמציג מהי .א .7   

  בשפה העברית? המתרחשים

 

1  .השפה העברית נשמרה היטב במהלך השנים 

2  .השפה העברית מושפעת מהשפה האנגלית 

3   מדוברת חלים שינויים וזהו תהליך טבעיבכל שפה   . 

4 לאומית. -השינויים שחלו בשפה העברית יגרמו לה להיות שפה בין 

 

 ? הטקסט לפי הסתייגותו מהי. זו לטענה הסתייגות מוסיף רענן שקד .ב

  

  

 
 ?במאמרו שאלות בחר הכותב לשלבדוע במאמר מופיעות שאלות רבות. מ . 8
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 ? הסיום פסקת להיות מתאימה)טקסט א'(  האחרונה הפסקה, לדעתכם, האם. 9

 .תשובתכם את נמקו

  

  

  

 
  ".בוקשה שלא להבחין בשינוי העצום שחל  כתוב: " 2ה א. בשור. 10

 ? ________________בולמה מתייחסת המילה  

 "ואני ממש מצטער שלא היה לי מושג  מי הוא כתוב: " 6ב. בשורה 

 ? ________________הואלמה מתייחסת המילה 

 ". אותהכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשתדל לא להרוג  כתוב: " 59. בשורה ג

 ? ________________האותלמה מתייחסת המילה 

 ". נאמניה הולכים ומתמעטיםכתוב: " 42ד. בשורה 

 ? ________________נאמניהלמה מתייחסת המילה 

 
 במשפטים הבאים יש מילים מודגשות.. 11

 . פועלאו  שם תואר, שם עצםכתבו מתחת לכל משפט אם המילה המודגשת היא 

כל כך להשאיר מיוזע הפסקות הפרסומות בישראל עושות מאמץ  : "92ה שור .א

  ". רושם

 ". פעם-לעצמה וללאומיותה יותר מאי מחוברתישראל : "37שורה  .ב

 

 ".ורלוונטיות תאוצההעברית הולכת ומאבדת  : "41שורה  .ג
 

 
 .לסביל הפעיל המשפט ואת, לפעיל הסביל המשפט את הפכו. 12

 ת. באנגליוביטויים  תר מיליםהיום שומעים יותר ויו .א

  

 לרגל יום העברית הוכנו שבע כרזות ססגוניות .ב
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 לפניכם צירופי מילים מתוך הטקסט.. 13

 .שם ותוארואו צירוף של  צירוף סמיכותכתבו ליד כל צירוף אם הוא 

 סוג הצירוף צירוף מילים 

  מותג בינלאומי

  שינוי עצום

  הפסקת הפרסומות

  ערוץ טלוויזיה

  מציאות ישראלית

 
מחייב אותנו לשלב  כיום עידן הטכנולוגי שבו אנו חייםהש הטוענים כי י. 14

 השפה האנגלית. ן בשפתנו מילים מ

 מה דעתכם על כך?

 .(טקסט ב' וטקסט ג') יםהנלווים פי הקטע-עלגם נמקו את תשובתכם 

  

  

  

  

  

  

 
 שפה חדשנית עברית בסימןלרגל יום העברית הוכנו שבע כרזות ססגוניות . 15

 ?היה חושב על כך רענן שקד כותב טקסט א'מה . (טקסט ב')
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 משימת כתיבה. 61

אתר שיתפרסם ב אמר דעהמ" נתבקשתם לכתוב השפה העבריתלקראת "יום 

 השפעת השפה האנגלית על השפה העברית. בנושא  ס"ביה

  .התייחסו לסוגיית השמירה על השפהבמאמרכם  

 שורות. הקפידו לא לכתוב בנקודות.  15-10תבו כ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 בהצלחה!

 ,ניסוח על הקפידו בכתיבתכם
 נכון כתיב על, פיסוק נימסי על

 .ברור יד כתב ועל


