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 גבוה –כתיבה עיונית: מיצב בינוני 

 מתועתקים בגרסת מראה

 

 4בנג 

 המידה על יתר מעריכים האם, הדעות נערמות המוזניים כאפות זוג על

 את מאחור להשאיר צריך לדעתי אך? והכישלון ההצלחה את

 הכישלונות שני מצד כי אם. בחייך ולהמשיך העבר טעויות

 מאוד קשה אך מנשאו כבד מיטען הן מעצמנו שלנו והאכזבות

 טעויות נעשה לא שאם שאומרים אלה את יש. מאחור אותן להשאיר

 אך העבר טעויות על במחשבה עצמנו את להכות ניצטרך לא

 מאוחר רק בהם מבחינים ואנחנו לימנוע אין הטעויות את

 .כלל בדרך עליהן לכפר מכדי מדי

 מעריכים שניהם את, דימין הרבה יש להצלחה כישלון בין לדעתי לכן

 .המידה על יתר

 

 9בנג 

 מתחילה היא שהצלחה הם וכישלונות הצלחות על דעתי

 מצליח אתה להצליח רוצה שאתה מחליט אתה אם אצלך

 קשה זה יכול לא אני לעצמך אומר את ואם

 מתחיל הקושי. שתצליח כמעט אפשרי בלתי מידי

 תצליח תעשה מה מחליטה שלך וההחלטה במוח אצלך

 .תיכשל או

 

 11 בנג

 הכרחיים הם והכישלונות ההצלחות דעתי לפי

 השני את אחד מקיימים הם כל קודם בחיים

 ובלי הצלחות היו לא כשלונות שבלי אומרת וזאת

 כשלונות היו לא הצלחות

 והצלחות לכשלונות אפשרויות כמה והינה

 יכול אתה למבחן למדת לא אם: כישלונות

 תצליח אתה תלמד אם אבל להיכשל

 

 11בנג 

 ,האנשים של האינטרסים כל של הסוף זה וכישלון הצלחה דעתי לפי

 צריך לזה להגיע כדי ולפעמים להצליח רצון יש האנשים לכל

 ,בלימודים הצלחה: למשל הצלחה של סוגים המון יש. קשה לעבוד

 מהחברה נובע בלהצליח הקושי... וכו בעבודה הצלחה, בחברה הצלחה

 הצלחה דעתי לפי. שלך מהרצונות או שלך מהסביבה או שלך
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 להתמודד צריך אליה להגיע כדי אבל מאוד משמח מאוד דבר זה

 להחלטה להגיע ובסוף האישיים האינטרסים או החברתיים הקשיים על

 .להצלחה אותך שתביא נכונה

 

 11בנג 

 - להצליח רוצה בעולם אדם בן שכל חושבת אני

 דברים במלא להצליח מנסים אנשים. גבוה ולהעלות

 .לידע סתם או להם ילעגו שלא כדי

 שהם מכיוון מהצלחה להם אכפת שלא אנשים יש

 מעדיפים הם ולכן. פשע מעשי ועושים גונבים

 .במשהו להצליח מאשר לגנוב

 

 19בנג 

 כישלונותיו ידי על להישפט יכול לא אדם לדעתי

 שמשקיעים למרות לפעמים כי והצלחותיו

 לזכור גם חשוב. מצליחים תמיד לא

 טעויות איזה לומדים אנחנו כישלון שמכל

 זה אז, הבאה בפעם לעשות לא

 .הצלחה של סוג גם

 

 19בנג 

 ,ונכשל מצליח הוא. אדם של גורלו את שקובעים הדברים שני. וכישלון הצלחה

 ."בכלל לנסות לא מאשר ושוב שוב להיכשל מוטב. "ושוב שוב

 השנים במרוצת אבל, מטופשת קלישאה סתם שזאת חשבתי תמיד

 .נכון משפט בהחלט שזה הבנתי

 ,להצליח רוצה ובתמים באמת הוא אם רק להצליח יכול אדם

 את לעשות אותו מכריח או אותו דוחף מישהו אם ולא

 הכישלון. מישהו של חייו את לשנות שיכול דבר הוא הכישלון זה

 מובילה ההצלחה כלל שבדרך למרות)  להצלחה אותו להוביל יכול

 .(לכישלון

 

 73בנג 

 1 בעצם הם וכישלון הצלחה

 לכול כמעט לשייך שאפשר נושאים

 נהיה שאנחנו איפה בחיים דבר

 אנחנו כאשר...) בית, חוג, ספר בית)

 שמחים מרגישים אנחנו במשהו מצליחים

 המסויים בדבר שהצלחנו יודעים אנחנו כי

 (...תחרות, מבחן, בית שיעורי( שעשינו
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 מרגישים אנחנו נכשלים אנחנו כאשר

 אך הצלחנו לא כי שמחים פחות

 בדרך גם כישלון על להסתכל אפשר

 נגיד כאשר. להמשיך כוח שהיא אחרת

 נלמד אנחנו במבחן נכשלים אנו

 שבו בכדי הבא למבחן יותר טוב

 .יותר טוב נצליח

 

  41בנג 

 או לוקחים שהם שילדים חושב אני

 .בריא לא זה סמים נוטלים

 למוות למחלות גורם זה כי

 .לאלימות

 לילדים דאגו לא שהם ההורים מצד כישלון וזה

 שלהם

 

 41בנג 

 .רב ומרצון קשה מעבודה כתוצאה המתקבל דבר היא הצלחה

 ,רב ורצון קשה עבודה לאחר כאשר שקורה דבר הוא כישלון

 .אכזבה של תחושה שנותן מה, מצליחים לא עדיין

 להמשיך עלינו, הצלחנו לא אם גם, הכישלון לאחר לדעתי

 .נצליח הפעם שאולי כדי, לוותר ולא לנסות

 ומעניק רוגע של תחושה שנותן, משמח דבר היא הצלחה

 .מספיק נשתדל אם, בכל להצליח מסוגלים שאנחנו אמונה

 ,חיינו כל מתעסקים אנו שבהם דברים הם וכישלון הצלחה

 ולא בכל שנצליח כדי קשה ומעבוד שנאמין חשוב ולכן

 .ניכשל

 

 47בנג 

 כישלון נגד הצלחה

 בחיים קורים שתמיד דברים הם והכישלון ההצלחה

 .מעשים וללא משעממים היו שלנו החיים בלעדיהם

 מהצלחות גם נובע הכישלון

 .מכישלון גם לבוא יכולות ההצלחות ואילו

 .מצליחים במה או טעות. עושים במה תלוי

 

 41בנג 

 שאנחנו צמתים, עוברים שאנחנו דרכים הן וכישלון הצלחה

 לדעתי. להיכשל אפשר תמיד ולא, להצליח אפשר תמיד לא. חוצים
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 שפעם כמו. הצלחה מחוסר נובע והכישלון, כישלון בלי הצלחה אין

 אפשר". ממנו ללמוד ניתן עם הצלחה הוא כישלון כל: "אמר חכם

 .רצון ידי על גם לזאת ובנוסף, ומרץ השקעה ידי על להצליח

 בעיה כל דעתי לפי. בעיה זאת, רעה מילה לא זאת כישלון המילה

 ילד אבל, להיכשל לו קשה להצליח שרגיל ילד. לפתירה ניתנת

 .להצליח לו קשה להיכשל לו שקל

 

 44בנג 

 .יום ביום רגילים דברים אלו וכישלון הצלחה

 .ומבוגרים נוער בני מעסיקים אלו נושאים

 להפוך אפשר ושתמיד מכישלון להתרגש צריך שלא חושבת אני

 לדבר ונדאג בידיים עצמנו את ניקח עם להצלחה הכישלון את

 להצליח אפשר תמיד
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 כתיבה עיונית: מיצב נמוך

 מתועתקים בגרסת מראה

 1ז ר

 החומר את ידעתי אבל למבחן למדתי ולא מבחן היה

 הצליח שאני שחשבתי שאת למרות בכיתה שהקשבתי בגלל

 שרציתי הציון את קיבלתי לא אבל הצלחתי במבחן

 – יודעים אם גם מבחן לכול ללמוד שצריך הבנתי כך אחר רק

 מצליחים וככה החומר על טוב טוב לחזור צריך לא אם וגם

 במבחן

 למדתי החומר את שידעתי למרות אחר מבחן היה שבוע לאחר

 מאוד גבוה ציון וקיבלתי

 – את יודעים אם מבחן לכול ללמוד צריך מסקנה

 .לא אם וגם החומר

 

 11ז ר

 עם למשל. גרוע זה וכישלון טוב זה הצלחה

 אותך ובוחנים לעבודה להתקבל רוצה אתה

 ועם הצלחה ניקרא זה שעברת לך מודיעים והם

 .כישלון זה עברת שלא לך אומרים היו הם רע

 

 11ז ר

 צריך פשוט להצליח אפשר במשהו והצליח רוצים אם

 נכשלים עם להתייאש פעם אף אשור הרבה זה על לעבוד

 לוותר פעם אף אסור להצליח בלבנידה אפשר

 

  14ז ר

 במשהו מצליח לא אתה עים הוא הכישלון

 שלא מיזה בה הכישלון במיבחנים למשל

 אשקאה ומחוסר מבינים לא או לומדים

 שהוא במ מצליח שאתה היא והצלחה

 .ומשקיעה להדגים רוצה כשאתה קורה וזה

 

 14ז ר

 אין, " מרצון הרוב זה להצלחה הסיבות

 ".הרצון בפני העומד דבר

 ליווה והוא מאחר הזה במשפט מאמינה אני

 רוצה אני שאם ולמדתי החיים כל במשך אותי

 !שאצליח עד עליו אתעקש אני משהו

 הרצון עם להתלוות שצריכה טוב דבר זה תקווה גם
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 .להתייאש אסור וגם

 

 13רמז 

 מאמץ ממש אתה אם לקרות יכולה הצלחה

 ממש אתה אם אז להצליח בשביל עולמך את

 מקרים יש אבל להצליח יכול אתה מתאמץ

 להיכשל יכול אתה מתאמץ זאת בכל את שאם

 רעה והרגשה פדיחות היא להיכשל של והתוצאה

 להית יכול אתה טובה הרגשה הצלחה של והתוצאה

 יותר בעצמך בטוח

 

  11ז ר

 וללמוד להשקיע צריך להצליח כדי דעתי לפי

 טובים ציונים לקבל כדי הפנוי בזמנך

 את לבנות וכדי טובה משכורת או

 .יותר טובה בצורה עתידך

 הצלחתם על כך כל מקפידים לא מהאנשים חלק

 הם הכישלון או שההצלחה מבינים לא הם אבל

 – חשבון יודע אדם למשל אדם בן אותו את שעושים מה

 יהיה שהוא מה וזה חשבון רועה בתור לעבוד ולך

 עושה שההצלחה אומרת כשאני מתכוונת אני ולזה

 שאנחנו מי אותנו

  סוף

 

 11ז ר

 ושונים גדולים הבדלים אלה לשני יש וכשלון הצלחה

 XXX עד שמצליחים

 – וגאים מאושרים אז שמצליחים וכישלון להצלחה שונות סיבות יש

 שעשינו במה והצלחנו שהשגנו בעצמנו

 לשפר אפשר מטעויות לומדים גם אבל, מאוכזבים ושנכשלים

 הבאות לפעמים

 

 14ז ר

 להצלחה סיבה מוטיבציה

 להצלחה סיבה תקווה

 להצלחה סיבה ואומץ
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 13רז 

 ומבוגרים נוער בני המעסיקים נושאים באמת הם וכישלון הצחה

 .רחוק להגיע ושואף להצליח חולם אדם בן כל

 אך להם וקשה מסויימים בדברים שנכשלים אנשים יש לפעמים

 לעומתם אך להצלחה להגיע להם שעוזר מה וזה שוב מנסים הם

 נכשלו הם שאם חושבים הם לעצמם ומוותרים שנכשלים כאלה יש

 .הבאה בפעם להצליח יוכלו לא הם אחת פעם

 להמשיך צריך לעצמו לוותר צריך לא לו קשה משהו שמנסה אדם בן

 הוא לו חשוב וזה יכשל הוא אם וגם שלו על לעמוד צריך ולהילחם

 .להצלחה שיגיע עד ושוב שוב וינסה וחזור

 .והתאמצות השקעה, התמדה: הם להצלחה בדרך לעזור שיכולות התכונות

 - שלא אדם בן שאין הוא והכישלון ההצלחה נושאי על דעתי לסיכום

 .יכשל לא הוא הוא ויתאמץ יתמיד עם ושרק להצליח יכול

 

  19ז ר

 .לי הצליח ממש ולא מבחן עשיתי

 טוב למדתי שלא בגלל לי הצליח ממש שלא לכך הסיבות

 .נכשלתי זה ובגלל הרבה למדתי לא

 ולכן שלהם למשחק מאוד טוב היתכוננה כדורגל קבוצת

 היתכוננו שהם בגלל הצליחו שהם לכך הסיבה הצליחו הם

 .טוב

 

 71ז ר

 קל או קשה משהו עושים שאנחנו זה הצלחה דעתי לפי

 לעבור מצליחים במבחן עוברים: למשל בו ומצליחים

 וכדומה במשחק שלבים

 – שלא יודע שאתה ומעציב מעצבן שדי דבר זה כשילון

 .מבאס מאוד וזה במשהו הצלחת

 .גבוה להכי לשאוף תמיד הוא הרצון כי
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 גבוה –סיפורים: מיצב בינוני 

 מתועתקים בגרסת מראה

 1בנג 

 לשדה שהלכו ילדים 11 היו בעומר ג"בל

 עד וגדולה יפה מדורה עשו והם

 והוא טוב הרגיש לא אחד שיום

 מהכיתה שלו וחברים חולים לבית הלך

 ללמוד במקום אחד יום אותו ביקרו

 טוב הרגיש הוא באו שהם ומהשמחה

 שמחים היו וכולם מהר והחלים יותר

 

 1בנג 

 פגם עם נולד הוא, בעיה עם נולד אייל שלי דוד בן

 ,עליו צחקו מהחיים שנים הרבה. אגודל ללא ביד

 .שונה שהוא חשבו בו פגעו

 מחוברת אני היום ועד שנולדתי מאז אישי באופן אני

 שלי לחיקוי המודל הוא, אתו מערציה אני, אייל אל

 .למה תבינו ומיד ואוהבת מעריכה שאני אדם הוא

 חייל יהיה הוא גדול יהיה כשהוא ידע הוא אייל של בצעירותו

 לצבא התגייס הוא כאשר. גבעתי בצבא קרבי

 ,שיצליח האמינו לא פשוט והבוחנים בקרבי בחר הוא

 ,במכשולים מכולם יותר קשה נבחן הוא, נקודות לו ירדו

 את להחזיק יצליח שהוא חשבו לא, קרב ומסעות ריצות

 .זה עם להתמודד יוכל, נכון הנשק

 3 כבר קבע חתום 11 בן הוא, ל"בצה מפקד אייל היום

 1 בערוץ טלויזיה בתכנית הופיע הוא. בצבא שנים

 ושמע חייו סיפור על סיפר) 1 בד( שעברה בשנה

 .הסיפור על ששמעו מהאנשים מרגשות תגובות המון

 

 11בנג 

 .הזה ברגע הזאת במשימה, כאן הוא שלי הכישלון

 הולכים שאנחנו ואמרו ח"ממט הבנות לכיתה כשניכנסו

 שמשהו הרגשה טובה לא הרגשה לי הייתה כבר לכתוב

 שהיא והבנתי נכונה היתה ההרגשה. לי ילך לא

 מקרה או חוויה על לכתוב היא שהמשימה כשהבנתי נכונה

 למצב והגעתי התרוקן שלי הראש הרגע באותו. בחיים

 החלטתי דקות 11 אחרי. דקות 11 בדף בוהה אני שבו

 החרב את ציירתי. להתרכז לי עוזר תמיד זה לצייר

 הכישלון על לכתוב הרעיון לי עלה ואז למעלה שם
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 שהפך הכישלון. שלי הסיפור נוצר וכך בכתיבה שלי

 להצלחה

 

 14בנג 

 והפסדתי) ישראל אליפות( ודו'בג תחרות לי הייתה שנתיים לפני

 שהייתי מי כי טכני ניצחון לי שהיה 1 ממשחק חוץ המשחקים כל את

 'י', ט', ח בכיתות ילדים 7 נגד הייתי הלך מולו להיות אמור

 התחרות מאחרי הטכני הניצחון בגלל שלישי במקום זכיתי בסוף

 לפרישה אותי הובילה הדלקת ברגל דלקת לי הייתה הזאת

 לכדוריד הלכתי אז גרוע היה הכדורסל לכדורסל הלכתי ואז ודו'מהג

 וכיפי אגרסיבי מאוד משחק וזה כדוריד לשחק התחלתי השנה

 "תקווה גני אונו קריית הפועל" בקבוצת בליגה משחק אני ועכשיו

 

 13בנג 

 ,שונות בתחרויות משתתפת ואני גלגליות על אומנותית בהחלקה אני

 האחרונים במקומות וזכיתי במיוחד מוצלחת לא שנה לי הייתה שעברה שנה

 ,חשובה הכי וגם אחת תחרות הייתה עוד אבל השנה בתחילת שהיו בתחרויות

 כמו אחרון מקום אהיה שאני בטוחה הייתי התחרות ביום. ישראל אליפות

 באמת שאני הרגשתי והופעתי למשטח שעליתי ואחרי הקודמות בתחרויות

 שיתלו וחיכיתי למסדרון הלכתי, מעצמי מאוכזבת הייתי, אחרון מקום אהיה

 האמנתי ולא, הקיר על הדף את ותלתה באה משהי ואז, המקומות את

 במקום זכיתי, התחרויות בכל אחרון מקום שהייתי אני שראיתי למה

 .מאושרת כך כל הייתי, שלי בדרג השלישי

 

 14בנג 

 המחשב מול נמצא בעיקר, ספורט הרבה עושה שלא ילד אני

 אימון לעשות רציתי אחד יום. שופ בפוטו בכישוריי ומתאמן

 הכי הוא כי בהליכון בחרתי. במרתף לנו שיש הכושר במכשירי

 עינוי מכשירי לו הזכירו רק המכשירים שאר. מוכר והכי פשוט

 שאימון לי אמרה אחותי. לה דומה או רוסית רולטה, עתיקים

 לשריפת דקות 41, כשעה להימשך צריך משקלי על ישפיע ממש שממש

 את חיברתי ניסיתי אז. שומן לשריפת דקות 11 ו פחמימות

 11 - כ במשך. קלה בריצה והתחלתי לאוזניי mp3 -ה אוזניות

 -מאמץ בלי הרזייה, כיף ממש כדבר ניראה היה ספורט, דקות

 .הגוף בצידי עקיצות, ברגליים כאבים התחילו הם ואז

 ממכשירי אחד על הלכתי שלא להתחרט התחלתי קצת. קלות סחרחורות

 עוד רק, נורא לא" לעצמי אמרתי שחלפה שנייה בכל. האחרים העינוי

 ,עצמי אל לדבר ניסיתי". חלפו הרגע שממש אלו כמו שניות כמה

 שלדבר חשבתי. מוצדק הסבל למה. לסבול למה סיבות לעצמי לומר
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 כבר השעון. דעתי את להסיח, מהר לעבור לזמן לגרום יכול לעצמי

 כיוון רק זאת אך, נורא היה לא כבר הכאב"  13:11"  הציג

 השעון. קרה זה ואז. קריטית הרגישה שנייה כל. אליו שהתרגלתי

 הרצפה על נישכבתי. זה את עשיתי. עברה שעה.  41:11 הציג

 האור את שמצאתי לומר אפשר. התקרה שעל המנורה על והסתכלתי

 

 71 בנג

 נעליים חברת של דוגמן הייתי קטן כשהייתי

 תקף ואז, שנתיים גיל עד" גלי" בשם

 מאושפז הייתי" קוואסקי" בשם ווירוס אותי

 .שנה כמעט חולים בבית

 

 77בנג 

 הצלחתי ולא שלי המשפחה עם באולינג לשחק הלכתי שנתים לפני

 עצובה היתי הצלחתי שלא כדורים הרבה להפיל הצלחתי ולא במשחק

 התאמן שאני כדי לשחק שוב אותי שיקח שלי מאבא וביקשתי מאוד

 ויצלחתי הכדור את לזרוק איך לי הסביר שלי אבא ואז

 

 74בנג 

 האש על לארגן רצינו ילדים כמה ועוד אני האחרון בעומר ג"בל

 יהיה ושלא יצליח שזה חשבנו...). ועוד מנגלים עם( במדורה שנעשה

 לשמוע ורצינו שלנו הרעיון עם ההורים לכל אימייל שלחנו אז בעיה

 לקנות שנוכל כדי ₪ 71 למחר להביא ביקשנו בו תגובות

 עוד נתנו אז להביא שכחו ילדים וכמה ולמנגל למדורה הכל

 את הביאו ילדים המון) המדורות לפני יום( למחרת ויום יום

 להזמין אלה האש על לעשות רצו לא ילדים המון גם אבל הכסף

 הילדים ואפילו קודם זה על חשבנו, אחר משהו או פיצה

 בלאגן קצת שזה והבנו לעומק יותר זה על חשבנו שהתארגנו

 פיצה הזמנו ריבים המון אחרי בסוף אז מנגל לעשות

 ! כיף ממש ממש והיה

 - לבלאגן יהפוך זה דבר שמכזה בחיים חשבנו לא

 !גדול אחד

 

  74בנג 

 בערך כדורגל ששיחקתי פעם

 'ב או' א בכיתה כשהייתי

 .לבטן אליי בדיוק קרן הרימו

 ישר ועף בבטן לי פגע הכדור

 גול והיה לשער
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 שלי ההצלחה הייתה זאת

 ממש שזה הוא שלי הכישלון

 .לי כאב

 היחידה הפעם הייתה וזאת

 .גול שהכנסתי מתי שבכיתי

 

 73בנג 

 טניס שיחקתי בערך כשנתיים לפני

 תחרויות לנו היו פעם ומדי בחוג

 הקבוצה. אחרות קבוצות נגד ארציות

 מתקדמת הייתה בה השתתפתי שאני

 לשלבים הגענו ולכן ברמה מאוד

 אחד יום. התחרות של הגבוהים

 טופס לנו הביאו לחוג כשהגעתי

 יש הקרוב שבת שביום שאומר

 ואם גמר חצי של תחרות לנו

 גם יום באותו נשחק ננצח

 יום הגיע. התרגשו מאוד כולם. בגמר

 למקום הגיע הקבוצה כל שבת

 הגיע. לנצח ומוכנים נרגשים התחרות

 חצי תחרות של ההתחלה שעת

 של בערך שעתיים ולאחר הגמר

 כולם, לגמר ועלינו ניצחנו תחרות

 בכדי ישבנו כולנו. שמחו מאוד

 חצי לאחר שהתרחש הגמר לפני לנוח

 והתחלנו למגרש להיכנס לנו קראו. שעה

 נגדה ששיחקנו הקבוצה אך. לשחק

 אותנו וניצחה מאוד טובה הייתה

 לא הזה ההפסד. האחרון ברגע

 תקווה אלה רב לעצב לנו גרם

 להגיע יכולים שאנחנו ידענו כי להמשיך

 .הבאה בתחרות גם לגמר

 

 41בנג 

 עומס היה שבה בתקופה, שעברה שנה באמצע בערך

 בהכנה עזרתי את ביקשה שלי חברה, מבחנים המון של

 פעמים שלוש לפחות נפגשנו והיא אני. ך"בתנ למבחן

 .למבחן החומ על לחזור כדי

 אחת שאלנו, סיכומים הכנו, החומר את קראנו
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 מבחנים על ענינו ואפילו לנושא בקשר שאלות השניה את

 .באינטרנט

 הלמידות כול לאחר, לגמרי מוכנות הרגשנו המבחן ביום

 ציונים קיבלנו ושתינו, קל היה המבחן. שלנו

 !מעולים

 ,להצליח ורוצים משקיעים שאם, למדתי זה ממקרה

 .אפשרי הכול אז
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 נמוך מיצב: סיפורים

 מתועתקים בגרסת מראה

 11 רז

 לספר מה כ"כ יודעת לא אני ליטל לי קוראים שלום

 מההתחלה בערך נתחיל אבל להתחיל איך

 גרה ואני גרושיים שלי ההורים( גדול חופש)

 במושב בצפון גר אבי ברק בבני שלי אמא אם

 עליו נסעתי הגדול בחופש נילי גיבעת בשם

 קניונים פארקיים סופרלנד לונפרק לברכות הלכנו

 לישון לי בא היה לא לביתו חזרנו כייפנו בקיצור

 במחשב הייתי אז: כ חופש זאת בכל כי מוקדם

 ,כן למחצא אחותי חושן הקטנה ואחותי בסלון

 כי טלויזיה ראתה בסלון גם איתי הייתה

 ואחותי אני בוקר לפנות 4 עד צחקנו היינו ככה

 את מזיזה אני פתאום ואז במחשב שיחקנו

 רואה אני פתאום הדלת לאבר העיניים

 ו... ו עיניי את מקרבת אני זז משהו

 !ענקי עקרב רואה אני פתאום לפתע

 (!הארסי מהסוג)

 הגדולה אני ומאחותי ממני חוץ ישנו כולם

 !פחדה אחותי שם שהייתה היחידה

 הספות על תקפצי תשמעי תדעגי אל אמרתי ואני

 !מהר

 !עקרב שיש לו תגידי!  אבא את ותאירי

 השנייה על הספה על קפצה( חושן) אחותי

 לאבי לקרא והלכה במזדרון רצה

 הוא לאן לראות כדיי בסלון נשארתי אני

 קפקפים שב בא הביא XXX אותו שנמצא הלך

 לבן אדום בצבע כזה סבא של מקל בידי לכך

 לקרב מתקונן אני של במבט אך יושן חצי

 "העקרב איפו"  הוא אייכן אותי שאל

 הטלויזיה של המזנון XXX" מאחור"  לו אמרתי

 הספה על ואחות אני המזנון את הזיז

 הוציא בקבליים נטפס שהעקרב ראה והוא

 וזרק אותו פירק אותו מעך משם אותו

 אותנו אצלת ליטל לי ואמר לבחוץ אותו

 יכל הוא ובהיכון ארה היית לא אם

 היה הוא למות ויכולנו כולנו את XXX XXX לעקוץ

 אחותי אם לישון והלכתי שמחתי הערסים 1
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 ...סוף בבוקר 3 ב

 שווים יותר סיפורים יש בנינו אבל

 ארוקים ויותר

 

 11רז 

 כדורגל בקבוצת להיות הייתי קטן כשהייתי פעם

 יום כל אותו וראוה הכדורגל את אוהב מאוד הייתי

 אותי שירשום שלי מאבא ביקשתי אחד יום

 וחלמתי לשחק רציתי ממש כי כדורגל לקבוצת

 שלי שאבא שביקשתי מכן לאחר שבוע זה על

 דיבר שלי אבא כדורגל לקבוצת אותי ירשום

 שהוא לו ואמר כדורגל קבוצת של המאמן עם

 והמאמן כדורגל לקבצת אותי לרשום רוצה

 את שיראה וישרה אבוא בכיף לו אמר

 שלי אבא מתקדם זה איך ונראה שלו הכישרון

 להתחיל לי אמר והמאמן למאמן אותי לקח

 לשחק כשהתחלתי שם שהייתה הקבוצה עם לשחק

 לא שאני ילדים עם שיחקתי כי הביטחון לי ירד

 כמה לראות ציפית כי והתאכזבתי בכלל מכיר

 ירד כשיחרתי הזאת בקבוצה שמשחקים מחבבי

 איבדתי XXX הכדור את ושקיבלתי הביטחון כל לי

 לא שאני הילדים עם לשחק יכולתי לא כי אותו

 והתאכזבתי נכשלתי הזאת ובפעם בכלל מכיר

 גרוע כך כל יהיה שאני האמנתי לא כך כל

 לא ומאד הזאת בקבוצה לשחק ציפיתי כך כל

 מכיר לא שאני ילדים עם כדורגל לשחק המשכתי

 (ההכשלה) שלי הכישלון סיפור וזה

 

 11רז 

 ימים וכמה בהיסטוריה מבחן לכיתה היה חודשים כמה לפני

 ממש. הרבה אליו למדנו עדן שלי טובה וחברה אני זה לפני

 עשינו המבחן יום ושהגיע. החומר את ללמוד הפסקנו ולא ימים

 כך וכל נכשל היה הציון התוצאות את שקיבלנו ומתי אותו

 למדנו כי טוב ציון קיבלנו לא למה הבנו שלא התאכזבנו

 ושכדאי להצליח הזדמנויות הרבה עוד שיש והבנו,  הרבה

 מזה ללמוד אפשר נכשלים אם גם כי פעם אף לוותר לא

 הבאות לפעמים ולשפר
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 11רז 

 והאירגונים/ שלי מצווה הבת הוא שלי הסיפור

 מצווה הבת את דמיינתי אני קטנה שהייתי מאז

 ונפוחה מהממת כלה ושמלת מיוחד בתאריך שלי

 ,יפה הרמה ותיספורת מפוארת כניסה אירועים באולם

 את רוצה שאני אמרתי מצווה לבת התיכנונים בזמן ומאפרת וציפורנים

 – שזה מכיוון 11.11.11 ה התאריך שלי מצווה הבת

 מיוחד תאריך וזה בשנה פעם שיש תאריך

 לראות הלכנו ואז. כזה תאריך שוחכים ולא

 ישבנו אירועים יוניק לאולם הגענו ואז אולמות

 רציתי כך שכל בתאריך סגרנו ובסוף איתם דיברנו

 התחלה היה כבר וזה 11.11.11 יפה באולם

 שלי מצווה הבת של לאירועים וטובה משמחת

 כך כל יפה שמלה וראיתי שמלה לראות הלכנו ואז

 אבל שובל עם נפוחה כלה שמלת לא שהיא למרות

 תכשיתים מיני כל קניתי ואז אותה וקניתי מהממת שימלה

 בזבהים הזמנות ועשינו" קישוט"ל דברים מיני וכל XX וכ

 הגדול לרגע וחיכונו מוכן היה כבר והכל אוהבת שאני

 מוקדם קמתי הגיע הזה כשהיום. שלי מצווה הבת

 תיסרוקות לעשות להתארגן הלכנו שלי אמא ואני בבוקר

 .ואיפור ציפירנים

 לבנות הלכנו זה שעשינו XXX ראשון דבר

 זה את ועשינו דגם אחת כל בחרנו ציפורניים

 שהייתה עד שעות התעכוונו ושם למספרה הלכנו ואז

 יפה ארוך ארוך ביבליס שרציתי התיספורת את לי

 מאפרת אלינו ובאה היתה חזרנו ואז וכתר הרמה עם

 אבי ואני מוכן היה שהכל ואז אמי ואת אותי שאיפרה

 התרגשתי כך כל לאולם שהגעתי לאולם יצאנו ואחי אמי

 הייתי שאני למרות האורחים את קיבלנו ואז והצטלמתי

 השיר עם לאולם להיכנס רציתי כי למלעה

 ניכנסתי אז מהכיתה הילדים החברים המשפחה באו ושכולם

XXX זיקוקים עליי שזורקים פרחים,  במדרגות לאולם 

 "שלי היום זה" חדד שרית של השיר את שרתי ואז

 ואז ונישקות בחיבוקים עלי התנפלו כולם לשיר ושגמרתי

 תודה ברחת קראתי ואז שמח והיה ביחד כולם רקדנו

 האורחים וכל הקטן לאחי שלי ולסבתא לסבא שלי להורים

 בעולם טוב הכי האבא עם סלואו רקדתי וגם שהיו

 לרקוד חזרו ואז בשבילי מרגש קטע היה וזה

 יפה עוגה לי והיה, טעים אוכל שם היה ואכלנו
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 ורקדנו אותה לי והביאי שלי תמונה עם כזאת

 כיפי הכי היום היה וזה הבוקר אור עד

 בעולם

 

 13רז 

 - שישים היה בתחרות והנושא ציורים בתחרות השתתפתי שליש כ בערך לפני

 אך,  לוותר וחשבתי לציור רעיון לי היה לא בתחילה. ישראל למדינת שנה

 שני ועם בתוכו שלום יונת עם עיגול צירתי נחמד רעיון לי עלה פתאום

 .ישראל למדינת שנה שישים כתבתי ומסביב משולבות ידים

 הציור את יאהבו שלא בטוחה והייתי חששתי לתחרות הציור את כששלחתי

 ליום חיכיתי כ"וכ אחר משהו על חשבתי שלא התחרטתי מאוד שלי

 .התשובות קבלת

 את ראיתי כבר בלחץ הייתי כולי התחרות מנצח על שהכריזו ביום

 אמרו פתאום אך אנצח שלא בטוחה והייתי האחרים של הציורים

 שאזכה האמנתי לא מתרגשת וכולי פרץ פרח ראשון מקום

 החברה של השנה בלוח יהיה שלי ושהציור הראשון במקום

 .התחרות את שקיימה

 .כך על שמחתי ונורא מהנה מאוד הייתה התחושה

 

  19רז 

 שהוא איך חשש והוא פחד מאוד והוא לכיתה בא חדש ילד

 .אותו יואהבו אם, שלו החברים יהיו מי, בכיתה יסתדר

 .עליו וצחקו לו לעגו וכולם חנון ילד שהוא חלבו וכולם

 חבר עם שרב הזה והילד שלו חבר עם רב אחד ילד שלבסוף עד

 החברים וניהיו היתחברו והם החדש הילד של חבר ניהיה שלו

 לעג ככה שהוא זה על סליחה ממנו ביקש והילד. טובים הכי

 .חמוד מאוד ילד שהוא גילה הוא לבסוף. עליו וצחק לו

 

 71רז 

 בעבודה עבד בילה הלך הוא, מהצבא השתחרר אחי זמן כמה כעבור

 לא זה אבי תשמע לאחי אמר אבא אחד שיום עד מעודפת

 .מסודרת בעבודה לעבוד להתחיל חייב את ככה להמשך יכול

 ישראל ברכבת כמאבטח לעבוד יכול שהוא לעצמו חשב אבי

 לעבוד רוצה מה עם לו אמרו בראיון עבודה לראיון הלך הוא

 והלך ערער קצת הוא! וחצי לשנה להתחייב צריך אתה הה

 עצתו את שרצה שלו אביו את ראה הוא בבית לביתו

 !!לך כדי ממש ממש לך כדי תחתום אבי לו אמר כאבא

 להוציא אבי שמן כמה כעבור רוצה לא שהוא התעקש אבי אך

 הלך הוא אז עובד לא הוא כי כסף לו אין אבל רשיון
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 הוא אותו קיבלו ולא גוריון בן תעופה בשדה עבודה לראיון

 .התבאס

 ברכבת כדי תחתום לך ואומר חוזר שאבא לביתו חזר

 !ישראל

 והצליח העבודה לראיון הלך האב של לבקשתו נענה אבי

 .מאבטח בתור ישראל ברכבת עובד הוא כיום להתקבל

 

 71רז 

 לנו היה שבועיים שלפני הוא שלי ההצלחה סיפור

 וחשבתי בו נילחצתי מאוד ואני במדעים ר"מפמ

 את ועברתי בו הצלחתי אני ובסוף אכשל שאני

 .המבחן

 

 77רז  

 וגם. לפעמים נכשלים או מצליחים ילדים וגם מבוגרים גם

 :כך התחיל שלי והמקרה. להצלחה להפוך עשוי כישלון

 – חברות 1. תלמידים למועצת בחירות היו שנה כ לפני

 כולם, בחירות היו, למועצה להיכנס רצינו ואני שלי

 מדבקות, פתקים עוגות הביאו או הכינו, התעמצו

 - הקדמית לחצר ירד הספר בית כל. סוכריות, שלהם

 פתקים ממנו לקח להיבחר שרוצים מאלה אחד לכל והלך

 - אחד אחד, להצביע הלך הספר בית כל ואחרי, ומדבקות

 את היו כך אחר. והצביעו ספורט לאולם ילדים נכנשו

 היתה לא, לא בסוף ואני נבחר מי ראו כולם התשובות

 והלכתי בהצלחה לבנות אמרתי, עצוב או כישלון של תחושה לי

 .משם

 

 71רז 

XXX שנכשלתי מקרים כמה וגם הצלחה מקרי כמה לי היו, השנה. 

 .בו הצלחתי מכן לאחר אבל נכשלתי שבהתחלה שלי ההצלחה ממקרי אחד

 .ובמחנים בשיעורים מרוכזת הייתי לא. במבחנים נכשלתי שבו זמן היה

 .שכזו ורעה מוצלחת לא תקופה מין

XXX XXX יחלקו הזה המבחן שלפי בחשבון וקשה גדול מבחן על לי הדיעו 

 .בחשבון להקבצות אותנו

 

 71 זר

 .במתמטיקה חשוב מבחן לנו היה בערך כשבוע לפני

 .לפני שבוע המבחן על לנו הודיעו

 ממש שהחומר בגלל אצליח לא שאני חשבתי בהתחלה
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 .אותו יודעת לא ואני קשה

 הלחץ כל ועם ולמדתי מאוד השקעתי הזה השבוע בכל אך

 הכל כמעט וידעתי למבחן הגעתי הזה בשבוע עליי שעבר

 .המבחן של לתוצאות מחכה אני ואכשיו

 .הצלחתי ולא מרוכזת הייתי לא שלמדתי כמה, בו נכשלתי הסתם מין

 בחוברת והמשכתי גבוהים ציונים קיבלתי בהקבצה הזמן וכל' ג בהקבצה הייתי

 .גבוהה יותר רמה של בחשבון הקודמת

 .בשבוע פעם לפחות פרטית מורה עם הייתי

 יותר נהייתי') ב הקבצה( הקבצה לעבור הצלחתי חודשים כמה לאחר

 .מקצועות בכמה שלי בציונים עליתי וגם בשיעורים מרוכזת

 וכשלון הצלחה של מקרה שזה חושבת אני

 

 11רז 

 שתנצח והילדה" אחד ראש" בעיתון תחרות שהייתה הוא שלי המקרה

XXX בזה הישתתפה שלי ידידה, ביבר סטין'ג את לפגוש ל"לחו תטוס 

 .גם בנות ועוד

 שמשתתפות בנות מלא עוד יש כי לנצח תצליח לא שהיא חשבה היא בהתחלה

 .לנצח בשביל דבר כל כמעט עשתה היא בזה

 .אותו ופגשה זכתה היא שלה רבים מאבקים אחרי
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 גבוה –טקסט מידע: מיצב בינוני 

 מתועתקים בגרסת מראה

 1בנג 

 למקום ממקום מעבר המאפשר רכב כלי היא מכונית

 .במיוחד מהיר בזמן

 ,ונוחות למהירות שגורמות מה פרטיות כלל בדרך המכוניות

 .ומוניות אוטובוסים לעומת

 איך קודם לדעת יש מכונית לרכוש יכול אחד כל לא

 ללמוד שנדרשים החוקים ומהם איפה, כיצד, בה משתמשים

 .במכונית נסיעה לפני

 .אותן המייצרות מסויימות בחברות לקנות ניתן המכוניות את

 .שבהן השונים ובאמצעים בסכומם שווה המכוניות כל לא

 את שנספק כדי במכונית רוצים אנו מה לבחור אבל

 .בכביש נסיעה בזמן והנאתנו רצוננו

 

 7בנג 

 גלגלים 4 בעל רכב כלי זהו מכונית

 בתוך. מהר למקום ממקום להגיע שמאפשר

 .עגול דבר זה הגה, הגה יש המכונית

 המכונית את מנווטים ההגה בעזרת

 מוסיקה לשמוע כדי רדיו גם יש למכונית

 .להתחמם או להתקרר כדי ומזגן הנהיגה בזמן

 וצריכה, מנוע בעזרת פועלת המכונית

 מיני בכול מגיעה מכונית. ליסוע כדי דלק

 יקרה נורא גם והיא וצבעים גדלים

 כדי מכונית לקנות רוצה אתה עם אז

 !כסף הרבה עם שתבוא

 סוף

 

 4בנג 

 יהיה האנשים לרוב לעולמנו לעולמנו גורמות שהמכוניות הנזק פי על אף

 .מכוניות ללא חייהם את לראות קשה

 המכוניות את מרכיבים חלקים מיליוני ועוד מנועים, משאבות, גלגלים

 .ויושביה המכונית בהסעת חשוב תפקיד אחד ולכל

 מזיז הוא, המכונית את שמניע הוא הדלק בעורקנו הזורם הדם כמו

 מובילים ביחד זזים כך החלקים וכל חלק שמזיז חלק שמזיז חלק

 .שנבקש לאן אותנו

 וכדומי תיקונן, מכוניות ביצור חלק שיש אדם לכל תבין

 מצפון נקיפות גם מרוויח כן כמו אבל כסף המון מרווח
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 .הנסיעה של מהפלא" התלהב"ל שתתחיל לפני פעמיים תחשוב אז

 

 1בנג 

 שאפשר מלבן כמו היא מכונית חייזר היי

 .מהר נע והוא בה לשבת

 .רחוקים למקומות להגיע כדי אותך משמש הוא

 .ונוחנה מהירה היא

 

 14בנג 

 ביותר השימושיות ההמצאות אחת היא המכונית

 גדלים, צבעים במגוון באה המכונית בהיסטורייה

 ולרובם גלגלים 4 יש המכוניות לכל וצורות

 לנסיעה משמשת המכונית דלתות 4

 יותר רבה במהירות למקום ממקום ומעבר

 שנקרא למכונית שימוש עוד יש

 בין אכתוש את לעבור נסיון מרוצים

 זמן שפחות בכמה מתחרים מספר

 ממקום מעבר הוא העיקרי שימושה אך

 יותר רבה במהירות למקום

 

 14בנג 

 למקום ממקום להגיע מנת על נוצרה המכונית. תחבורה כלי היא המכונית

 מכוניות ייצרו שונות חברות השנים במשך. קלות ביותר

 ,רדיו, איוורור( התזוזה לאפשרות הנוספים מגוונים שירותים עם שונות

 מיוצרות שלא ישנות מכוניות'). בגאז, טלוויזיות, מתקפלים מושבים

 .אספנות למכוניות הופכות למכירה יותר

 רכיבים

 ,מנוע, מושבים), חיצוני מעטה( ממתכות ברובה מורכבת המכונית

 '.ועוד מראות, הגה, גלגלים

 בטיחות

 התנועה שמצב כיוון, בבטיחות הקשורים שונים רכיבים במכונית

 - בשנה דרכים תאונות 411 מ יותר הוא בכבישים

 במקרה(אוויר כרית) למושב יותר טובה תפיסה למען( חגורה

 ...ועוד) לחושך( פנסים) תאונה של

 רכישה

 ,גבוהה כסף סכום בהוצאת מהולה מכונית רכישת בארץ

 איזה שייעץ סוכן שכירת גם ולפעמים, תאונה למקרה ביטוח

 .לקנות רכב
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 13בנג 

 מאוד כהרבה לפני הנוצר מוצר היא המכונית

 והתפתחה הלכה הזמן אם לאט לאט זמן

 של סוגים הרבה לנו יש כיום המכונית איכות

 ו'פג חיפושית משורית למבורגיני כמו מכוניות

 חלקים מהרבה מורכבת המכונית... ועוד... ו כן

 משמשת המכונית כצוות ביחד עובדים אשר

 למקום ממקום להגיע לנו העוזר חשוב מוצר לנו

 אחת. מכונית לפחות יש משפחה לכל כמעט וקיום

 

 11בנג 

 .קצרים למרחקים לנסיעה משמשת המכונית

 .גלגלים 4 על רכב היא המכונית

 דלתות בה יש, מכונייות סוגי הרבה יש

 / . לאחסון מקום, וחלונות

 

 19בנג 

 .ארוכים מרחקים במעבר מסייע אשר נפוץ רכב כלי היא המכונית

 4 בעזרת נוסעת היא". שלה קלט"ה, דלק באמצעות פועלת המכונית

 המכונית. המכונית תפקוד על שאחראי ומנוע, גומי עשויים אשר גלגלים

 - רב מגוון קיימות. לבן הוא מבניהם הנפוץ צבעים בשלל מגיעה

 .יונדאי או מזדה, טויטה כגון, המכונית ייצור על האחראיות חברות של

 מסוכנת גם היא אך, מאוד שימושית אומנם היא המכונית

 בדעה דוגלים רבים. האוויר את שמזהם ולכלוך פיח פולטת היא. מאוד

 .באוזון החור על האחראיות מהסיבות אחת הן שהמכוניות

 .אדם בני בקרב ביותר הנפוץ הכלי היא מכונית כי משערים רבים

 חלופי" קלט" למכונית למצוא מנת על פועלים כיום

  79בנג  .חשמל או מים כגון, יותר ירוק, למכונית

 מאלומנים שמורכבת מכונה זו מכונית

 חשמל וגם דלק על פועלת היא ועוד

 ממקום במהירות לנוע אותנו משמשת היא

 .יותר קצר בזמן למקום

 לבין בינה חיכוח ידי על נוסעת היא

 הכביש

 

 41בנג 

 ממקום להגיע לנו עוזר אשר חפץ זה מכונית יקר יצור שלום

 שונים מרוצים כמו שימושים הרבה יש למכונית מסויים למקום מסויים

 צריכה דורשת היא אבל רחוק לנסוע אפשר מכונית עם שלמכוניות
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 לנוע כדי לו זקוקה המכונית אשר חומר זה דלק דלק של מרובה

 כמו לזה פתרונות יש אבל הסביבה את מאוד מזהם הוא אבל

 דלק פולטת לא והיא המכונית את שטוענים חשמל על מכוניות

 יכולה לא היא כמו חסרונות בה יש אבל הסביבה את שמזהם

 לא היא אבל רגילה כמו נוחה לא היא רב מרחק לנסוע

 עולה וזה חלקים להחליף שצריכים במכונית בעיות יש לפעמים מזהמת

 נשרף שהמנוע בעיה יש לפעמים כי המנוע את להחליף כמו כסף המון

 אבל להתפוצץ יכולה והמכונית דליק הוא דלק כי מסוכן מאוד וזה

 מזהם אבל בחיים לנו שעוזר חשוב מאוד כלי זה מכונית בעיקרון

 .הסביבה את מתריפה בצורה

 

 44בנג 

 לך ואספר בוא, מהחלל יצור לך שלום

 בעצם ומהי בימינו מכונית פועלת איך

 מכונית מה לך אסביר ראשית: המכונית

 שימושי מאוד דבר זה מכונית, עושה

 לה יש למקום ממקום מתניידים ואנשים

 בנסיעה אך לנסוע שמאפשרת גלגלים ארבעה

 מניעים הקדמיים הגלגלים רק עצמה

 מיני כל יש למכונית, המכונית את

 חלק( צמיגים יש למכונית, ועיצובים צבעים

 לנסוע יכולה לא המכונית אך). מהגלגלים

 שהוא איזה יש דבר לכל סוף בלי

 המכונית. למשל למכונית כמו גבול

 דלק מד ויש פעם מדי לדלק זקוקה

 .המתבזבזת הדלק כמות את המראה

 המראה מד ויש הילוכים יש למכונית

 כאן עד נוסעת המכונית ש"קמ כמה

 שלמדת מקווה המכונית תיאור סיום זהו

 .שלי מהתיאור ונהנית
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 נמוך מיצב: מידע טקסט

 מתועתקים בגרסת מראה

 

 1ז ר

 מכונית כל סוגים מיני כל לו שיש מפח שעשוי דבר

 אחרת נראת

 למקום ממקום לנוע אפשר ואיתה מנוע על היא מכונית

 |דלק על ממונעת היא

 .רחוקים מאוד למקומות איתה להגיע אפשר

 .שימושית מאוד היא מכונית

 

 7ז ר

 – בני את שמשמש כלי היא מכונית מכונית

 המכונית של התפקיד, למקום ממקום ללכת האדם

 שקשה רחוקים למקומות בבטחה אותנו להסיע היא

 .אליהם להגיע

 ובלי הילוכים עם, מכוניות סוגי המון יש, כיום

 .משוכללות ולא משוכללות, הילוכים

 ובלי הילוכים עם, מכוניות סוגי המון יש

 .משוכללות ולא משוכללות, הילוכים

 חגורת כמו למכונית נלווים אביזרים המון יש

 כריות יש, תאווה יש אם עלינו ששומרת בטיחות

 לפחת יש, הבייתה בבטחה להגיע לנו שעוזרות אויר

 ועוד הצדדים מכל לראות לנהג שעוזרות מראות 7

 יותר לבטוחה המכונית את שעושים דברים המון

 .יותר ושימושית

 

  1רז 

 – אנישם והמוני העולם בכל כיום שימושי דבר זהו המכונית המכונית תיאור

 בו משתמשים

 ,גדולות, קטנות הגדלים ובכל הצבעים בכל להיום יכולה המכונית

 'וכו גיפים, רגילות

 – בעזרת דברים להרבה משמשות המכוניות המכונית של השימושים

 .בארץ מקום לכל להגיע יכולים המכונית

 – לישון לפעמים מוזיקה לשמוע אפשר במכונית המכונית של התפקידים

 מקום לכל להגיע חייבים או שמעוניינים לאנשים עוזרת המכונית

 

 4רז 

 – המכונית אנשים של ניסיעות המשמש תחבורה כלי היא מכונית מכונית
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 ומנוע שמן מיים, דלק כמו חשובים דברים כמה בלי לתפקד יכולה הינה

 קצר זמן תוך למקומות להגיע פתרון אנשים להרבה פותחת ומכונית

 

 11ז ר

 לקנות כדי בה לנסוע הוא במכונית השימוש

 המשפחה עם לנסוע לדודים לנסוע דברים

 המכונית תאורו בחיים חשובים האלו הדברים וכל

 דלתות שני גלגלים 4 עם היא מכונית כלל בדרך

 לא מבחוץ מפנים המכוניות לכל דומה היא

 .מכוניות שאלו לדעת אפשר אבל כך כל

 

 11ז ר

 האדם את לשלוש נוסדה המכונית

 למקום ממקום להגיע כדי

 ארוכים או קצרים למרחקים

 דלק ידי של מונעת המכונית

 גלגלים עם גדולה היא המכונית

 וחלונות

 

 14ז ר

 חמישה יש בפנים,  ואלומיניום מברזל עשויה מכונית

 ארבעה על נוסעת המכונית מזגן, מושבים

 היא לנסוע רוצה ושהיא אחד נהג יש, גלגלים

 לעצור רוצה הוא ואם הגז על רגלו עם לוחץ

 .הברקס על לוחץ

 לפתוח אפשר, באוטו שירים לשמוע אפשר

 .חלונות ארבעה יש האוטו ובתוך החלון את

 

 74ז ר

 למקום ממקום אנשים ולהעביר לנסוע שיכולה מכונה כמו רכב זהו המכונית

 גלגלים לה יש, נוסעת היא ואז בדלק למלא צריך פעם כל המכונית את

 חלקיקים מאלפי בנויה היא, בימינו שימושי מאוד דבר היא המכונית, ומנוע

 .הסביבה את מזהמת גם היא. שלה היתרונות כל למרות מסוכנת גם היא אך בתוכה קטנים

 .יהיה שלא רכב כלי ובכל במכונית כללים על להקפיד צריך לנסוע שמתחילים לפני

 - אסון שיקרה למקרה בטיחות חגורת לחגור

 - מהחלון ראש או ידיים להוציא לא

 - הנסיעה בזמן בטלפון לדבר לא

 11 בגיל מוצאים ורישיון רישיון להוציא קודם צריך במכונית לנהוג כדי

 .החוק נגד זה אסור 11 גיל לפני
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 71ז ר

 וספסל מושבים 1 בתוכו המכיל גדול דבר זהו מכונית

 במכונית לישלוט יכול הנהג שבעזרתו הגה יש במכונית. מאחורה

 במכונית דלק לשים צריך הנהג. רוצה שהוא לאן אותה ולכון

 .תופעל שהיא כדיי מחדש פעם כל

  

 41ז ר

 .בעולם רבות בארצות יפוש תחבורה כלי היא מכונית

 מקומות בין מהירה תזוזה להיית הוא תפקידה

 גלגלים 4 בעלות הן המכוניות רוב. שונים ואתרים

 ).וחשמלית רישות, סולרית( האנרגיה ממשאבי אחד על ועובדות

 היא המכונית. אחת ממכונית יותר יש האנשים לרוב

 .באוזון ולחור האוויר לזיהום העיקרי הגורם

 

 41ז ר

 שתפקידה ממתכת העשויה מכונה היא המכונית

 :כגון למקום ממקום דברים לשאת היא בעולם

 .כבדים ודברים אנשים

 – הגורמים גלגלים 4 הוא המכונית מבנה

 כניסה המאפשרים דלתות 1-4. לזוז למבנה

 בנוח לשבת שיוכלו כדי מושבים. מהמבנה ויציאה

 שבעזרתו דלק צורכת זו מכונה. הנסיעה בזמן

 .לנוע, לזוז יכולה היא

 

 43רז 

 קיטור על שנוסע רחב זה מכונית

 שתצתרך מבלי נוסעת היא ודלק

 הרגלים לך ויכאבו ברגל ללכת

 לנסוע איך הוראות מיני כל יש טוב אבל וקר

 ללמוד צריך אתה המכונית נפעל באיך מתחיל זה

 לטסט וללכת תדרך לדעת חדשים תמרורים

 נהג" שלטים לך מביאים חדש רישיון תקבל אם יקבע בו

 המכונית מאחורי בו לשים צריך ואתה" חדש

 .זה עם ותשטלב מזה טוב תרגיש ואתה

 

 


