
 

 לפניכם משפטים שאינם מפוסקים כהלכה.

 עליכם להוסיף סימני פיסוק בהתאם לכללי הפיסוק שלעיל.

 

מרות הקושי להתנהל ללא מחשב אין בו בני הדור הישן אנשים שנולדו לפני המצאת המחשב סבורים כי ל .1

 צורך ממשי

עיוורי צבעים נוטים לא להבחין בין צבע אדום לצבע ירוק כשעיוורי צבעים מבחינים ברמזור בכביש הם  .2

 עלולים להתבלבל ולחשוב שהאור ברמזור ירוק בעוד שבמציאות הוא אדום

בה שוכחים את האירועים לפני  אמנזיה היא חוסר יכולת לזכור בין אם מדובר באמנזיה רטרוגרדית .3

האמנזיה ובין אם מדובר באמנזיה אנטרוגרדית בה שוכחים את האירועים שלאחריה מדובר במחלה 

 שטרם יודעים כיצד לרפא

בריחת מוחות היא כינוי להגירה של אנשים בעלי השכלה לצורך מחקר ועבודה במדינות אחרות מצב הגורם  .4

 ור וכך לירידה בתוצרת מדינה זולירידה באחוז המשכילים במדינת המק

לדידי אין לכנס ישיבות ארוכות באמצע היום היות שהדבר יוצר קטיעה של רצף העבודה אלא אם מדובר  .5

 במצב חירום או בנושא שאינו סובל דיחוי רק כך תובטח סביבת עבודה יעילה

ענים וחוקרים תוהים ועד היום מד 14-נושא זה מהווה את לב ליבה של מחלוקת רבת שנים החל מהמאה ה .6

 רבות בנוגע לתקפות נתונים אלה זאת למרות הניסויים הרבים שנעשו בתחום 

בנוסף בעוד שהראשון יוכל להיעזר בשירותי הבריאות הפרטיים למעקב מניעתי וגילוי מוקדם הן מאחר  .7

רון גם אם שסביר שהוא נתון בפיקוח רפואי טוב והן משום שמצבו הכלכלי מאפשר לו להגיב במהירות האח

יגלה את הבעיה בזמן ייאלץ לפעמים להמתין כדי לגייס כסף לטיפול או שיסתפק בפתרונות זולים וטובים 

 פחות

טענה חשובה שעולה בנושא זה היא כי אין זה תפקידו של בית הספר לשאת בהוצאות הגבוהות הכרוכות  .8

חשבון תקציב החינוך של בית במימון מופע הסיום הראוותני של התלמידים הוצאה כספית זו באה על 

הספר המשמש את כל תלמידי בית הספר ולכן אין זה מוצדק לגזול אותו מכלל התלמידים בשל רצון של 

 חלק מהם במופע סיום ראוותני שאין בו צורך

אם אכן תבוטל האפשרות לגבות כסף על שהייה בחופים פרטיים מספר החופים העומדים לרשות הציבור  .9

יתרחב וכך גם הצפיפות בחופים הציבוריים שכיום מעיבה על השהות בחוף הים בעונת  יגדל השימוש בהם

 הקיץ החמה תפחת אף היא

האין הנאום המתוקשר של נציגי השלטון זועק עבודה בעיניים לאור זאת ולאור כל האמור לעיל איננו  .10

 יכולים לעמוד מנגד ולתת להם להמשיך בדרכם ללא תגובה



 פתרונות

 

אין  ,סבורים כי למרות הקושי להתנהל ללא מחשב ,אנשים שנולדו לפני המצאת המחשב ",הישןהדור "בני  .1

 .בו צורך ממשי

צבעים מבחינים ברמזור בכביש, הם  יכשעיוור .עיוורי צבעים נוטים לא להבחין בין צבע אדום לצבע ירוק .2

 .בעוד שבמציאות הוא אדום ,עלולים להתבלבל ולחשוב שהאור ברמזור ירוק

בין אם מדובר באמנזיה רטרוגרדית, בה שוכחים את האירועים לפני  .זיה היא חוסר יכולת לזכוראמנ .3

מדובר במחלה , בה שוכחים את האירועים שלאחריה ,ובין אם מדובר באמנזיה אנטרוגרדית ,האמנזיה

 .שטרם יודעים כיצד לרפא

מצב  ,ועבודה במדינות אחרותהיא כינוי להגירה של אנשים בעלי השכלה לצורך מחקר  "בריחת מוחות" .4

 .וכך לירידה בתוצרת מדינה זו ,הגורם לירידה באחוז המשכילים במדינת המקור

אלא אם מדובר , אין לכנס ישיבות ארוכות באמצע היום, היות שהדבר יוצר קטיעה של רצף העבודה ,לדידי .5

 .רק כך תובטח סביבת עבודה יעילה .במצב חירום או בנושא שאינו סובל דיחוי

ועד היום מדענים וחוקרים תוהים  14-החל מהמאה ה: נושא זה מהווה את לב ליבה של מחלוקת רבת שנים .6

 .למרות הניסויים הרבים שנעשו בתחום ,זאת .רבות בנוגע לתקפות נתונים אלה

הן מאחר  -בנוסף, בעוד שהראשון יוכל להיעזר בשירותי הבריאות הפרטיים למעקב מניעתי וגילוי מוקדם  .7

האחרון, גם  –ר שהוא נתון בפיקוח רפואי טוב והן משום שמצבו הכלכלי מאפשר לו להגיב במהירות שסבי

אם יגלה את הבעיה בזמן, ייאלץ לפעמים להמתין כדי לגייס כסף לטיפול, או שיסתפק בפתרונות זולים 

 וטובים פחות.

וצאות הגבוהות הכרוכות טענה חשובה שעולה בנושא זה היא כי אין זה תפקידו של בית הספר לשאת בה .8

במימון מופע הסיום הראוותני של התלמידים: הוצאה כספית זו באה על חשבון תקציב החינוך של בית 

הספר, המשמש את כל תלמידי בית הספר, ולכן אין זה מוצדק לגזול אותו מכלל התלמידים בשל רצון של 

 חלק מהם במופע סיום ראוותני שאין בו צורך.

פשרות לגבות כסף על שהייה בחופים פרטיים, מספר החופים העומדים לרשות הציבור אם אכן תבוטל הא .9

יגדל, השימוש בהם יתרחב, וכך גם הצפיפות בחופים הציבוריים, שכיום מעיבה על השהות בחוף הים בעונת 

 הקיץ החמה, תפחת אף היא.

ולאור כל האמור לעיל, איננו  האין הנאום המתוקשר של נציגי השלטון זועק "עבודה בעיניים"?! לאור זאת .10

 יכולים לעמוד מנגד ולתת להם להמשיך בדרכם ללא תגובה.

 

 


