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 בפסקה 

 גפסקה 

 דפסקה 

 הפסקה 

  .ל שאלותנראה סוגים שונים שביחד וקראו את המאמר,  

  

  נכנסים לזירת הקרקס
  )פי מאמר שפורסם באינטרנט-על(

  

חיים. יש בהם שילוב של אימון המלווה בעינויים -קרקסים הם אסון לבעלי

ובתנאי החזקה מחרידים. מאבק עיקש של ארגונים שונים הביא להגבלת ההיקף 

  החיים במופעי קרקס בישראל.-של ניצול בעלי

  

סובלים, בין  חַ חיים מנוצלים והם בהכֵר -מה רע בקרקסים? במופעי קרקס בעלי

- אלה חיות מבויתות. שעות ארוכות מטלטלים את בעלישאלה חיות בר ובין ש

החיים ממדינה למדינה ומעיר לעיר, בקרונות קטנים ובכלובים צרים. נוסף על כך, 

טבעם, ואף גורמים להם נזק מחייבים אותם ללמוד לבצע תעלולים הנוגדים את 

  בריאותי. שיטות האילוף כוללות במקרים רבים הָּכָאה.

  

. פעילי אגודות 1994הפעילות בישראל נגד ניצול חיות בקרקסים החלה בשנת 

שונות ערכו הפגנות וקיימו משמרות מחאה נגד מופעי קרקס שניצלו חיות ממינים 

סוסים וכלבים. בתצפיות שערכו  רבים, כגון: אריות, דובים, ג'ירפות, פילים,

הפעילים, תועדו תנאי ההחזקה הקשים של החיות כשהן קשורות ברגליהן או 

  כלואות בכלובים צרים, במשך כל שעות היממה. 

  

השר לאיכות הסביבה דאז, יוסי שריד, ִהנחה את רשות שמורות הטבע לאסור 

ה והפעלה של בישראל קיום של מופעי קרקס הכוללים חיות בר, לרבות הקמ

כן - כניס לארץ קרקסים המחזיקים חיות בר. כמוגם להאסר נקרקסים כאלה. 

לקיים תצוגות נודדות של חיות בר במופעים או תצוגות בסרטים, נאסר 

  בפרסומות ובתכניות טלוויזיה, למעט תצוגות של חיות בר בבית גידולן הטבעי.

  

מקופים על טרפז, מדובים "אנשים נהנים מחיות על ארבע שהולכות על שתיים, 

" אמר ,מרקדים ומאריות בטבעות האש, אבל מקומם של כל אלה אינו בקרקס

השר שריד. "אמנם אנשים נהנים, אבל החיות מאוד לא נהנות. חיות שאולפו 

לקרקסנות הן חיות שעברו אימונים ממושכים, הכרוכים בעינויים. דובים 

סָוה נתיב ארוך של ייסורים מרקדים הם דובים מעונים. העליצות בקרקס מַ 

  וכאב."

5 

10 

15 

20 

 פסקה א



 

16 
  

 ופסקה 

 זפסקה 

  

באי הקרקס מה עבר על הדוב ועל הקוף, הם לא היו באים ידעו לדברי השר, לּו 

לצפות בהם ולהשתעשע. הם בוודאי לא היו מביאים את הילדים שלהם, 

שבתמימותם מוחאים כפיים לחיות האהובות שאינן מסגירות את סודן, אבל 

א רק ההופעה בקרקס נקנית בייסורים, גם השהות ִשוועתן עולה השמימה. ל

כלל הם מוחזקים בתנאים ירודים. - היים, שכן בדרך-בלהקה הנודדת קשה לבעלי

השר סיים את דבריו בבקשה: "אל תעשו את זה, אל תשתתפו במשחק המכור 

והמכוער הזה. אל תאפשרו למפיקים לנצל אתכם, אל תאפשרו להם לנצל את 

  "חיים.-אהבתכם לבעלי

  

בעקבות זאת שלחה רשות שמורות הטבע, לראשונה בישראל, תשובה שלילית 

למבקשים להפעיל קרקס, הכולל חיות בר. אמנם לא רק חיות הבר סובלות 

מהאילוף ומתנאי ההחזקה וההובלה בקרקס, גם החיות המבויתות מנוצלות 

בקרקסים, אך המשרד לאיכות הסביבה אחראי למתן היתרים רק למופעים 

  ללים חיות בר.הכו

  

  !דרך להצלחהובכן אנחנו מתחילים את ה

. ערכו רשימה של חסמי קריאה, כמו דיאלוג עם הטקסטכאמור, כדאי להתחיל ב

  מוכרות, תפקיד סימני הפיסוק וכן הלאה.-זו שכאן, ובדקו פירושים של מילים לא

   מה פירושן? – מילים לא מוכרות

  (בדקו מה השורש.) 12שורה  – תועדו

  (מיד אחרי "מחאה" באה המילה "נגד".) 10שורה  – מחאה

  .צעקתן(ביטוי חשוב)  27שורה  –שוועתן 

  ."למעט"פוך של יה 15שורה  – לרבות

  (מהמילה הסוואה.) 23שורה  – מסווה

  חוץ מ... 18שורה  – למעט

  כמו להסגיר מרגל, כלומר למסור אותו.(ביטוי חשוב)  26שורה  – מסגירות

  מתכוונים?למי הם  – מאזכרים

  12שורה  – הןכש

  16שורה  – כאלה

  מה תפקידם? – סימני פיסוק

  11שורה  – נקודתיים

  19ורה ש –מרכאות 
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  מה תפקידן? – מילות קישור

  17שורה  - כן-כמו

  7שורה  – נוסף על כך

  7שורה  – אף

  11שורה  – כגון

  21שורה  – אבל

  36שורה  – אך

  . של כל חסם הפירוש, את הכוונה ואת התפקידכתבו את 

  אם כן, כעת תוכלו לענות על שאלות.סיימתם? 

  

  שאלותל דוגמות – תוכן גלוי ותוכן סמוי

  איתורתוכן גלוי:  

  מופעי הקרקסים בישראל?של יקף המה גרם להגבלת ה  .1

  

  ומי הוביל אז את הפעילות? ,מתי החלה הפעילות נגד ניצול חיות בקרקסים  .2

  

   על אילו חיות חל האיסור?  .3

, 1תשובה לשאלה נמצאת ה 2בשורה  .התשובות לשאלות מצויות בטקסטשימו 

  . 2חלקה השני של שאלה ה נמצא 14שורה ב .2תשובה לשאלה נמצאת ה 9ובשורה 

לפי לכתוב תשובה  עליכם. 1כתשובה לשאלה  2אל תעתיקו את שורה שימו  

  . שראלמה גרם להגבלת היקף מופעי הקרקסים בישאלו  .המילים של השאלה

מאבק עיקש של ארגונים : מנוסחת כך לפיכך התשובה צריכה להיות
או  מופעי הקרקסים בישראל.של היקף הגרם להגבלת הוא ששונים 

מה שגרם להגבלת ההיקף של מופעי הקרקסים בישראל הוא  כך:
  מאבק עיקש של ארגונים שונים. 

  ארגון תוכן גלוי:

  .מנוצלות חיות בקרקסשהמוכיחות  ,ציינו שלוש פעולות המצוינות בטקסט  .4

  .ין הפריטיםד ביפרלהכלל ופרטים ועליכם להשתמש במבנה של  שימו

  . 22, 13, 12, 8, 7, 5, 4את התשובה לשאלה יש לאסוף משורות 

בדרך  ; ב.בדרך של חלוקה לסעיפיםא. : התשובה יכולה להיות בשתי צורות

  של פסקה רציפה.
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  שחיות בקרקס מנוצלות הן שלוש פעולות המוכיחות   :אדרך 
  שיטות האילוף כוללות לעתים הכאה;  ) 1
החיות מוחזקות בתנאים קשים כשהן קשורות ברגליהן או   ) 2

  כלואות בכלובים צרים;
  החיות נאלצות לבצע תעלולים הנוגדים את טבען.  )3

שלוש הפעולות המוכיחות שהחיות בקרקס מנוצלות: שיטות דרך ב: 
בתנאים קשים, החיות מוחזקות הכאה,  האילוף כוללות לעתים

  ולעתים הן נאלצות לבצע תעלולים הנוגדים את טבען.
  

  יסמותוכן 

מה מתכוון השר יוסי שריד באמרו: "אל תשתתפו במשחק המכור והמכוער ל  .5

  ?)31הזה" (שורה 

השר קורא לקוראי המאמר לא ללכת למופעי קרקס ולא לקחת את 
י מופע כזה קיים מסך של פעולות מאחור כיכיכיכיילדיהם למופעים אלה, 

  אכזריות ומכוערות.

ה נתיב ארוך של ו"העליצות בקרקס מסו :למה הכוונה במשפט שאומר השר שריד  .6

  ?)24ייסורים וכאב" (שורה 

השר מתכוון שהשמחה ומחיאות הכפיים בעקבות תעלולי בעלי החיים 
לפני הן רק מסווה לפעולות אכזריות וכואבות שעוברים בעלי החיים 

  המופעים בתהליך האימונים.

  ?33בשורה  בעקבות זאתלמה הכוונה בביטוי   .7

הכוונה להנחיה שנתן השר שריד . 14השאלה מחזירה אותנו לשורה 

   לאסור קיום מופעי קרקס הכוללים חיות בר בישראל.

  העתיקו מהטקסט שני משפטים המייצגים עובדה ושני משפטים המייצגים דעה.    .8

  טרתו של הטקסט?מה מ  .9

  שלה. רעיוןונראה מה ה ,כל פסקהכדי לענות על שאלה זו נקרא שימו 

  לבעלי חיים.ַמזיקים הקרקסים : עמדההצגת  – אפסקה   

  יים. חנגרם נזק בריאותי ונפשי לבעלי  בגלל קרקסים – בפסקה   

  .המנצלים בעלי חיים נגד קרקסיםפעילות  – גפסקה   

  סים.קרק להפעילאיסור  – דפסקה   

  קריאה של השר שריד נגד השתתפות במופעי קרקס. – + ו ה ותפסק  

  .הפעילות תתוצא  – זפסקה   
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לשכנע את הקוראים ו ביקורתהיא להעביר  המטרה של המאמרלפיכך    

 םאבל ה ,אורים של הניצוליתיש במאמר אמנם  להתנגד למופעי קרקס.

לתופעת  לחזק את ההתנגדותאלא כדי  ,אוריתשם באים למו ינםא

  הקרקסים. 

   שאלות שיפוט: סמויתוכן 

  :שאלותבה כמה ת וכללנ. שאלת נושאגם נקראת  שאלת שיפוט

    הוכיחו מהכתוב.  .3  ;נמקו .2  מה דעתכם? .1

את  נמקועל החלטת השר להגביל את מופעי הקרקסים בארץ?  מה דעתכם  .10

  מהכתוב.  הוכיחוו ,תשובתכם

אחריה יש לכתוב דעה (בעד  .לדעתי להמיאת התשובה יש להתחיל בשימו   

   .החלטת השר מתחשבת בבעלי החיים ,לדעתי או נגד).

  החלטת השר ראויה. ,לדעתי או              
אך אין להשתמש בביטויים להשתמש בביטויים שונים.  אפשר ,כמובן

טובה", כיוון שזו התייחסות כללית -נהגות לאת"האו  "התנהגות טובה"

  מדי. 

  אחרי הנימוק יבוא הסבר. כי היא מגנה על בעלי החיים. שרי:נימוק אפ
גיע ומַ  ,גם הם יצורים חיים , שכובני האדם צריכים לשמור עליהם

  גם אם הם לא יודעים לדבר. ,_שלווהלהם לחיות בכבוד וב
  דרך השלילה.בלענות  ,כמובן ,אפשר

  בבעלי החיים. גם בעלי החיים הם יצורים  יםפעילות בקרקס מתעללב
  ואין לאדם זכות להתעלל בהם. ,חיים כמו בני האדם

   .22, 13, 12, 8 ותשורנמצאות ב הוכחות מהטקסטה

  .מלאהתקינה לא תשובה הנה דוגמה ל

כיוון שהיא מגנה על בעלי חיים. בעלי  ,החלטת השר ראויה ,לדעתי
החיים לא יכולים לדבר או להתנגד לאדם. אבל האדם צריך להבין 

זכות להתעלל בהם. לאדם ואין  ,או כיצורים חייםשבעלי החיים נבר
כתוב:  13, 12בשורות  .בטקסט ישנן הוכחות להתעללות בבעלי חיים

"כלובים צרים במשך כל ", קשורות ברגליהן" ,"תנאי החזקה קשים"
"שיטות האילוף כוללות במקרים רבים כתוב:  8שורה ב. שעות היממה"

  לפיכך צדק השר בהחלטתו. ".הכאה

  פי הדגם שלמדתם. -נסחו בעצמכם תשובה משלכם, עלכעת 

ב. וזכרו! אתם רשאים להביע כל דעה, אך עליכם להוכיח אותה מהכת

  סמך רגשות ותחושות ללא הוכחות לא תתקבל. -כתיבה על


