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  לעד ושינתה ,לשיאה באנגליה התעשייתית המהפכה הגיעה 19 -ה המאה בתחילת

  את החליפו הייצור ופסי ,האנושיים הפועלים מקום את תפסו המכונות .העולם פני את

  וכתוצאה ,יעילותם את במהרה הוכיחו הייצור ופסי המכונות .המתמחים המקצוע בעלי

  ,באנגליה האנושית החיים באיכות תלולה עלייה חלה ,החדשה העבודה מחלוקת

 .השיטה את שאימצו העולם מדינות ביתר גם ואחריה

 

 

 

 

 

  כינה אותו ,חדש עידן פרוץ בפני עומדים אנו ,ואחת העשרים המאה בתחילת ,עתה

  יתממשו כאשר .'הבאה התעשייתית המהפכה' בשם לאחרונה האקונומיסט מגזין

  ',דרישה פי על ייצור' -ל להפוך צפוי הסדרתי הייצור ,הזו המהפכה הבטחות

  דרך ,ביותר הגדולים מהתעשיינים :החברה שכבות כל ליהנות יוכלו שמפירותיו

  את בידיו להחזיק צפוי אדם כל ,המהפכה בבוא .הפרטי באדם וכלה הקטנים העסקים

  ,צעצועים ,חפצים בביתו ליצור יוכל מאיתנו אחד כל :מאין-יש כמעט ליצור הכוח

  המכונה החדשה הייצור שיטת בזכות הכל .נשק-כלי ואפילו אלקטרוניים מכשירים

 .ממדית-תלת הדפסה

 

 

 

 

 

  ,דיו הזרקת ממדפסת שיצא דף על ידיכם את העבירו ?ממדית-תלת הדפסה מהי

  דמיינו עתה .עוביין זהו .הדף מעל המילימטר כמאית מזדקרות שהאותיות לחוש ותוכלו

  .הקודמת האות על בדיוק ,מחדש אותה ונדפיס ,נוספת פעם אות אותה על שנעבור

  ,מספיק צמיג בדיו נשתמש אם .ושוב .ושוב .שוב עליו נעבור ואז ,להתייבש לדיו ניתן

   זאת .ממדי-תלת מבנה לקבל שנוכל הרי ,נכונות וכימיות מכאניות תכונות ובעל

  ,דיו הזרקת בטכנולוגיית נוזלי (פלסטיק – העם בלשון) פולימר הזרקת באמצעות

  .הסופי המודל ליצירת עד שכבה אחר שכבה בונים כך . אור באמצעות שלו והקשחה

 .אנושית שערה מעובי פחות הרבה – מיקרומטרים 16 של בעובי היא שכבה כל
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 עולםאסירי  
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   "בגיהנום
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  לשמוע שמחתי מהעבר מכר עם טלפון ובשיחת חדש במקום לעבוד השבוע התחלתי

  אותו להקפיא שנאלצתי בחיוך עניתי .שלי העיתונאי היצר את איבדתי שלא אומר אותו

  עובדת ,אמי עם בשיחות אחת לא .קל לא מאמץ היה וזה ברמלה שגרתי לשנתיים

  את" ושאלה הסיפורים למשמע בצער נאנחה היא ,שנה 40-מ למעלה במשך סוציאלית

  לשמוע שמוכן מי לכל מספרת ואני ,יצאתי אז ."?נכון ,כשתצאי משהו זה כל עם תעשי

  שנים הרבה מזה שלראשונה לגלות שמחתי .בישראל אסירות של השיקום מלכודת על

  בחן המדינה מבקר ח"דו לאחרונה ואף בנושא להתעמק החליט המבקר משרד גם

 .אסירות בשיקום הקשורים היבטים

 

 

 

 

 

  ושבים הסוהר בית לכותלי מחוץ לעבוד יוצאים שדייריו מתקדם אגף הוא שיקום אגף

  שנותרה אסירים להגיע יכולים השיקום לאגף .טיפוליות ושיחות לקבוצות ערב בכל אליו

  שנים משלוש יותר בו לשהות יכולים אינם והם ,לפחות שנה חצי של מאסר יתרת להם

  הוא שבה הראשונה לנקודה עד לאסיר שנותרה כתקופה מחושבת מאסר יתרת) וחצי

  ,המבקר ח"דו פי על .(דינו מגזר שליש-שני ריצוי תום כלומר ,מוקדם לשחרור זכאי

  ,שונים לקריטריונים בכפוף ס"שב נציב בסמכות מצוי בחוץ לעבודה ליציאה האישור

  חופשות של כלשהו מינימלי למספר יציאה ,מהמאסר מסוים אחוז ריצוי :טכניים בעיקר

  הארץ ברחבי שיקום באגפי לאסירים מיטות 173 כיום יש ,המבקר ח"דו לפי .ועוד

  מדברים כשהנתונים מצער נתון - בלבד אחוזים 71 של תפוסה נמצאים אלו ואגפים

  האסירים כל האם לבדוק ס"לשב קרא המבקר .אלו באגפים השהיה בעד משמעותית

  האפשרות את לבחון וכן ,לשם מגיעים אכן שיקום לאגפי בקריטריונים שעומדים

 .אלו באגפים התקנים את להגדיל

 

 

 

 

 

  נתון רגע בכל בו אין אך ,האחרונות ובשנים השיקום באגף מקומות 12 יש תרצה בנווה

  אסירות בין שניצב מה .בתנאים שעומדות נשים מעט לא שיש אף ,אסירות מחמש יותר

  כלא בבתי גם דומה שהמצב להניח אלא לי אין נתונים ובהיעדר - השיקום לאגף אלו

  ,למשל כך .גורלות לחרוץ יכולות דעת חוות שבהינף ,הסוציאליות העובדות הן - אחרים

  בתנאים לחופשות חודש בכל יוצאת ,שנים 17 בערך כבר שיושבת עולם אסירת

  במשך השתתפה ,(המשטרה אמון את הרוויחה ,כלומר) האפשריים ביותר המקלים

  פתאום כי שיקום לאגף עוברת לא  - טיפוליים ותהליכים קבוצות בעשרות מאסרה

  כתנאי בה להשתתף חייבת שהיא קבוצה עוד שיש החליטה בה שמטפלת סית"העו

  להתחיל יכלה האסירה שבהן וחצי שנה .לפחות  וחצי שנה שנמשכת קבוצה - לשיקום

 .סית"עו של קפריזה בגלל ממנה ושנמנעות בחברה חזרה שילובה תהליך את
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 .עיין בו וענה על השאלות המופיעות במהלכו. לפניך טקסט טיעוני
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זאבי גיא ידי על מעובד  

 ?מהו נושא הטקסט שלפניך, על סמך הפסקה הראשונה. 1
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 ?איזה קושי בשיקום אסירים מתואר בפסקה השנייה. 2
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...המשך בעמוד הבא  



 

 

 

 

 

  העובדים של להחריד הנמוך מספרם הוא המדינה מבקר ח"בדו נדון שכן מה

  לא שהוא אומר פרנקו אהרון גונדר רב ס"שב נציב של לזכותו .ס"בשב  הסוציאליים

  עבודה :כהוויתה העגומה המציאות את והציג ,קורקט פוליטיקלי להיות היום ניסה

  שמוביל מה ,נשים הן ס"בשב סים"העו של מוחלט רוב .נשי מקצוע היא סוציאלית

  היו ,בישראל הגדולים הסוהר מבתי ,מעשיהו בכלא ,לדבריו .תכופות להיעדרויות

  נעדרו הסוציאליות מהעובדות אחוזים 75 שבהן קצרות לא תקופות החולפת בשנה

  מתוך שלוש נתון רגע בכל בפועל .לידה וחופשות הריונות רקע על בעיקר מהעבודה

 .נמצאות לא כלל סיות"עו ארבע

 

 

 

 

 

  סיות"עו .הועדה ר"יו גם הצביע שעליה בעיה ,סיות"העו של כפיפותן היא נוספת בעיה

  מטבעו הדבר .הסגל אנשי שאר כשל ודרגות מדים עם ,קצינות לרוב ,ס"שב עובדות הן

  על לסמוך מצליח לא הוא אם כי ,במלכוד שנמצא ,האסיר מצד האמון בניית על מקשה

 יזכה הוא ,בטיפול פעולה משתף לא הוא ואם ;פעולה לשתף מתקשה הוא - שלו ס"העו

  לשחרור ומשם לשיקום למעבר ומשם ,לחופשות יציאותיו את שיגבילו דעת לחוות

  הגיעה שהיא טוב התחלה בתור אבל ,אחד ביום לפתור אפשר שאי סוגיה זו .המוקדם

 .היום לסדר

 

 

 

 

 

  אנאלפביתיים היו למאסר כניסתם עם שנבדקו מהאסירים שליש 2012-2011 בשנים

  השתתפו אסירים 1,500-כ רק זאת למרות .ביותר בסיסית ברמה וכתוב קרוא יודעי או

  להשכלה שזקוקים האסירים לכמות ביחס נמוך מספר ,הפורמלי החינוך במסגרות

  די לא ובוודאי מספיקים אינם החינוך שתמריצי היא הבעיה .ס"שב במסגרות המוצעת

  לימודים לטובת בצדה סבירה שפרנסה תעסוקה על לוותר לאסיר לגרום כדי

  החינוך פעילויות ושעות העבודה ששעות מאחר .בודדים שקלים היא עבורם שהתמורה

  שטוב מה בין הפער על להתגבר הצליח לא ס"שב .ביניהן לבחור נאלץ האסיר ,חופפות

  - וכישוריו יכולותיו ושיפור השכלה השלמת - זאת לראות מתקשה כשהוא גם לאסיר

 .פרנסה ושוב פרנסה ,פרנסה :היחידה כטובתו רואה שהאסיר מה לבין
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 הישראליתסמוי בתקשורת פרסום  
  13.10.2014-פורסם ב, סלר'צותובל  אלטשולר-מאת תהילה שוורץמעובד על פי מאמר 

 "  העין השביעית"באתר 

www.the7eye.org.il 

  כדי ',וכו רדיו תחנות ,טלוויזיה ,עיתונים :בתקשורת לגורמים תשלום הוא סמוי פרסום

  חברה יכולה ,לדוגמה .הרשמי הפרסומות ממקבץ כחלק שלא פרסומיים מסרים שיכניסו

  ניתן .איזכורו או ,בתכנית שחקנים ידי על המוצר שילוב עבור לשלם מוצר המקדמת

  אותו לשבח כדי השידור זמן את שיינצלו המוצר מייצגי עם טלוויזיה ראיונות עבור לשלם

  – השידור גופי על לפקח שתפקידו גוף וישנו ,זה מסוג לפרסום מתנגד החוק .בזה וכיוצא

  להבין כציבור ועלינו ,השונים המדיה באמצעי רווחת זו תופעה עדיין אך ,השנייה הרשות

 .נזקיה את

  אינם אך בחשיפה המעוניינים גורמים חוסם שהוא משום בתחרות פוגע סמוי פרסום 

  שניצב הוא היעילות שעקרון מאחר .התוכן ספקי של התשלום בדרישת לעמוד יכולים

  עוד כל המדינה להתערבות כביכול הצדקה אין ,המשפט של הכלכלי הניתוח שבמרכז

  נציין .מהתערבות חופשייה תחרות של בדרך החברתית הרווחה את לקדם מסוגל השוק

  לפי ,כך .הכלכלית והיעילות התחרות את מגביר סמוי פרסום שלפיהן דעות גם יש כי

  מאפשר בתשלום ברדיו שירים לפרסם אפשרות מתן ,קוז רונלד והמשפטן הכלכלן

  באשר יותר מדויקת הערכה ולקבל מסחריים גורמים עם להתקשר התוכן לספקי

 .מסוימים שירים השמעת של הכלכלי לפוטנציאל

  של מחדש בהסדרה ביותר המרכזיים העקרונות אחד היא תקשורתי גיוון הבטחת

  שמתן היא הטענה ,סמוי פרסום של הספציפי בהקשר .ובעולם בישראל המדיה

  משום ,בפלורליזם לפגיעה תוביל מסחריים בגורמים להסתייע תוכן לספקי אפשרות

  עם פעולה שיתוף לעצמם להרשות היכולים גורמים של למוצרים רק ייחשפו שצרכנים

  מצד .המסחריים הגורמים של העמדות עם אחד בקנה שיעלו לתכנים ורק ,תוכן ספקי

  זוכות שאינן לחברות פתח יפתח מסחריים פעולה לשיתופי היתר שדווקא ייתכן שני

  את קידמו הברית בארצות החמישים בשנות ,למשל ,כך .גדולה לחשיפה כלל בדרך

  ידי על – אנר'הז של דרכו בתחילת לפופולריות זכו שטרם – ורוקנרול בלוז אמני עצמם

  בישראל ,זאת עם .שלהם למוזיקה החשיפה את הגדילו וכך ,הרדיו לתחנות תשלום

  הטלוויזיה ערוצי בתחום לפחות – התוכני במגוון ממשית פגיעה היא בפועל התוצאה

 תכניות בריבוי ברור באופן ביטוי לידי בא זו הטיה .במיוחד רווח הסמוי הפרסום שבו

  מיעוט לעומת זאת .המסחריים הערוצים של המסך על והריאליטי הבישול ,החיים סגנון

  סוגיות של ובתיעוד עיתונאיים בתחקירים ,ביקורתי באופן בצרכנות העוסקות התוכניות

 .בוערות חברתיות

  דעת שיקול בין מהערבוב נובעת היצירה במעגל סמוי פרסום בשל המתעוררת הדילמה

  היא והשאלה משלו ערכים מערכת מבטא מאלה אחד כל .מסחריים לשיקולים אמנותי

  זכות על ההגנה .המפרסמים של או היצירה בתהליך המשתתפים של :תגבר מי של ידו

  ,כן על .עליו להגן שיש כערך נתפסת ואיכותית עצמאית ,אמינה יצירה להפיק היוצרים

  נתפסת מפרסמים לדרישות בהתאם תכנים יצירת לשם תסריטים כתיבת על השפעה

 התכניות יוצרי של הממלכה ומעולם מאז היה היצירה מרחב .היצירה בחופש כפגיעה

  אחת גג קורת תחת הפרסום גופי את המכניס מהלך ונרקם הולך עתה ואילו ועורכיהן

  והתדמית המותג בידי כלי אלא ליצירתו בלעדי אדון אינו כבר היוצר .היוצרים עם

   .לו ליצור מעוניינים השיווק שיועצי

  של היוצרים זכויות – זו מפגיעה נגזרות אחרות זכויות גם כי להוסיף יש כך על

  סיום לאחר סמוי פרסום החדרת של במקרה מתרחש כך .ומפיקים במאים ,תסריטאים

 שחקן .דיגיטלית בטכנולוגיה שימוש תוך ,התכנית יצירת סיום לאחר אף או הכתיבה
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  הוא אף עשוי מקצועי במשחק רק ולא בפרסום גם לעסוק תפקידו במסגרת המחויב

 .זה מסוג במקרים להיפגע

  את לטשטש ובכך לתוכן שיווקיים מסרים להחדיר ניסיון למעשה הוא סמוי פרסום

  נקי מרחב של קיום מונע הסמוי הפרסום ,הביקורת לפי .לפרסומת תכנית בין ההפרדה

  .הטלוויזיוני התוכן עולם בתוך "ירוקה ריאה"ל זכות יש לצופה .לו וזכאי זקוק שהצופה

  להפעיל מבלי ,בשקט לצפות יכול הצופה שבהן תכניות של קיומן את להבטיח יש ,לכן

  להגן מחייב הציבורי האינטרס .שיווקיות ומניפולציות אינטרסים לאיתור חשיבה מערך

   .למפרסמים לתחום מחוץ שיהיו ',טבע שמורות' על

  לאפשר המדינה את מחייב הצרכנית הריבונות שרעיון הטענה את מקבלים אם אף

  של במקרים תפקיד למדינה יש כי הסבורים יש עדיין ,העדפותיו לפי לפעול לצרכן

  היכרות היעדר של ממצב הצרכן את להעביר היא הפרסום מטרת ,כסמוי גלוי .הטעיה

  הדברים בין פער בו שיש כוזב מצג היא הטעיה .אותו רוכש הוא שבו למצב מוצר עם

  הצרכן את להעביר כאמור נועד והפער ,המציאות לבין המוסתרים או הנאמרים

  מדיני מהותי חלק היא בפרסום הטעיה מפני הצרכן על הגנה .לרכישה היכרות מהיעדר

  הגנת לחוק 2 שבסעיף הטעיה על הכללי באיסור מעוגנת היא ובישראל הצרכנות

 .הצרכן
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זאבי גיא ידי על מעובד  

 שאלות

 ?מהו נושא הטקסט( 7 – 1שורות ) 1לפי פסקה 1.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?חסרונו של פרסום סמוימהו ( 15 – 8שורות ) 2פסקה לפי . 2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ?מהו חסרונו של פרסום סמוי( 29 – 16שורות ) 3לפי פסקה . 3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?מהו חסרונו של פרסום סמוי( 38 –30שורות ) 4לפי פסקה . 4

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?מהו חסרונו של פרסום סמוי( 43 –39שורות ) 5לפי פסקה . 5

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?מהו חסרונו של פרסום סמוי( 49 –44שורות ) 6לפי פסקה . 6

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?מהו חסרונו של פרסום סמוי( 57 –50שורות ) 7לפי פסקה . 7

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 נוטשים ובעלים נטושים כלבים על
 2010 אוגוסט ,42 גיליון ,וחברה חיות העת כתב ,הראל נועה של מאמרה פי על מעובד

  או ,ולמקלטים לעמותות ומועברות בעליהן ידי על מחמד חיות ננטשות רבות במדינות

  הם הנטושים החיים בעלי מרבית .לביתן מחוץ (נזרקות ,משוחררות) נזנחות פשוט

  ניכר חלק .וציפורים מכרסמים ,חתולים גם כוללת הנטושים אוכלוסיית אך ,כלבים

  ,חולים ,מידי מבוגרים אלה חיים שבעלי משום בין -לאימוץ שוב נמסר אינו הללו מהחיות

  במקלטים "חסד המתת"ב מותם את מוצאים שהם בין .שונות התנהגות מבעיות סובלים

  ממדינה משתנים לה והסיבות הנטישה היקף .בטבע או הערים ברחובות ,עמותות של

   .כלכלי -וחברתי תרבותי רקע על למדינה

  והחתולים הכלבים ריבוי לבעיית המודעות עלתה השנייה העולם מלחמת שלאחר בשנים

  לא בהמלטות נעוצה ,אז סברו ,לבעיה העיקרית הסיבה .הברית בארצות הנטושים

  לממדים הגיע הבעיה היקף .החיים בעלי של לנטישתם שהביאו רצויות ובלתי מבוקרות

  היא החסד המתת אחרות מערביות ובמדינות הברית בארצות היום ולכן ,משמעותיים

   .בריאות מחמד בחיות העיקריות המוות מסיבות אחת

  מבצעים ונעשו רבים כוחות גייסו הקודמת המאה של 80 -וה 70 -ה בשנות ,כך בעקבות

  מחמד חיות להחזקת הנוגעים חוקים לאכוף ,וסירוסים עיקורים לעודד במטרה נרחבים

  נכון .להחזיקם הנכון האופן לגבי והחתולים הכלבים בעלי בקרב המודעות את ולהגביר

  לשנים יחסית משמעותית ירד במקלטים נטושים חיים בעלי של המתות מספר להיום

  הפעולות מבין ביותר היעילה ההתערבות הייתה מה בדקו טרם זאת ועם ,המתוארות

   .שננקטו

  אנשים המובילות הנסיבות את להבין שונים חוקרים מנסים האחרונים העשורים בשני

  ממדי את להקטין דרכים לפתח לנסות מנת על וזאת ,שלהם המחמד חיות את לנטוש

  במערב ,הברית בארצות מתבצעים רבים מחקרים כי מלמד בספרות עיון .התופעה

   .ובאסיה אירופה

  להצלת עמותות ידי על הנאספים נתונים ,בנושא חלקיים רשמיים נתונים קיימים בישראל

  .לעומק הנושא את לבחון ניסיון נעשה טרם אך ,הווטרינרים השירותים ידי על חיים בעלי

  ההערכה .10,000 -בכ הנטושים הכלבים מספר הוערך 2004 בשנת ,אלה נתונים פי על

  במשרד החיים בעלי צער חוק על הממונה ,דב דגנית ידי על שנמסרה כפי ,כיום

  על הפיקוח להסדרת החוק של אכיפתו עקב ,במחצית ירד זה מספר כי היא ,החקלאות

 .לכלבים וסירוסים עיקורים של בפועל והביצוע המודעות הגברת עקב והן הכלבים

 

 עבירה היא נטישה
   "אנונימוס" מאתר לקוח , וולפסון יוסי של מאמרו פי על מעובד

  ,חיים בעלי צער לחוק תיקון ושלישית שנייה בקריאה הכנסת קיבלה 14.12.2005 -ב

   .חיים בעלי נטישת האוסר

  אמורים הדברים .איטי למוות ואף קשה לסבל אותו לחשוף עלולה חיים בעלי נטישת

  המובהק המקרה .ננטשו הם בה בסביבה בעצמם לשרוד כלים להם שאין ,חיים בבעלי

  וזקוקים ,בעצמם לצרכיהם לדאוג מסוגלים שאינם צעירים חיים בעלי של הוא ביותר

  ,בית או שבי בתנאי שגדלו חיים בבעלי גם מדובר אבל ,חלופי לטיפול או אמם של לטיפול

   .בטבע להישרדות כישורים פיתחו ושלא

  ,הבר לחיי שחזרו חיים בעלי של אוכלוסיות ישנן .,הפוכות דוגמאות גם קיימות ,זאת עם

  ישנם זאת לעומת ,החדש למצבם והסתגלו לטבע מהבית או מהשבי ששוחררו לאחר

יּות של ששנים ,חיים בעלי   מלאכותיים לא בתנאים לשרוד ביכולתם פגמו גנטי שינוי ושל בִּ

  ,הקשה הפסיכולוגי הסבל את להוסיף יש לכך .האדם ידי על הקבוע הטיפול ללא

   .נטישתם בעקבות רבים חיים בעלי שעוברים

  של עבירה להוות גם עשויה היא ,חיים לבעל סבל בגרימת כרוכה שנטישה מאחר

 .חיים בבעלי התעללות
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זאבי גיא ידי על מעובד 7  

 שאלות

 ?במאמרים שקראת מהי הבעיה המתוארת לפי כל אחד מהכותבים1.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ?מה הם מאפייני הכלבים בסיכון לפי כל אחד מהכותבים. 2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ?מהן דרכי ההתמודדות עם הבעיה לפי כל אחד מהכותבים. 3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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זאבי גיא ידי על מעובד 10  

 שאלות

 :השווה בין מאפייני בני הנוער כיום לדורות הקודמים1.

 בני נוער כיום דורות קודמים

 'מאמר א

 'מאמר ב

 כתוב את תוכן הטבלה כטקסט רציף. 2

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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...המשך בעמוד הבא  
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 עיין בטקסטים שלפניך וסכם אותם לפי הדרישות המופיעות בהמשך



זאבי גיא ידי על מעובד  
...המשך בעמוד הבא  

12 



זאבי גיא ידי על מעובד  
...המשך בעמוד הבא  

13 

,  בסיכומך התייחס לבעיה המוצגת במאמר, סכם את המאמר והקטעים הנלווים

 .לביטוייה ולדרכי הפתרון המוצעים

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 להכחדתו יביא הביטקוין ערך זינוק
   04.12.13  :פורסם  גרינפלד אורי מעת במאמר  YNET מתוך מעובד

 בארץ הכלכלית התקשורת בגופי אדירה לחשיפה הביטקוין שוב זכה האחרונים בשבועות

  הניתן וירטואלי במטבע שמדובר נסביר ,הביטקוין את מכירים שלא לאלו .ובעולם

 .בעולם הגדולים המטבעות עם להחלפה

 טכנולוגיים מונחים שפחות כמה עם הסבר

  בתוך כרישום רק אלא ,במציאות קיים לא הוא כלומר ,וירטואלי מטבע הוא הביטקוין

  כמטבע באינטרנט המחתרתית הקהילה ידי על 2009 בשנת נוצר הוא .מחשב תוכנת

  השוני .הממשלות ידי על המונפקים "רגילים"ה במטבעות התלות את לשבור שנועד

  הוא ,לחלוטין וירטואלי שהוא לכך מעבר ,"רגילים"ה למטבעות הביטקוין בין הגדול

  ,ופוחת ההולך ,מראש ידוע בקצב תוכנה ידי על מיוצרים שהביטקוינים העובדה

  או אדם לאף אין ,כלומר .בתוכנה המשתמשים בין אקראי כמעט באופן ומתחלקים

  ידי על "להדפסה" ניתן שאינו משום לזייפם או ביטקוין מטבעות לייצר אפשרות ממשלה

  בכלכלה הנהוגות המוסכמות את שובר הביטקוין בכך .המרכזיים הבנקים או הממשלות

  המטבע הוא שהביטקוין נראה פניו על .הכסף על "שולט"ש מי יש שבה ימינו בת

 מערכו יאבד לא הוא .וחתרניים חדשניים רעיונות שאוהבים מאתנו לאלו בטח ,המושלם

  ,אותו לשמור כדי למזרון מתחת כספת או בנקים צריך לא ,מאסיביות מהדפסות כתוצאה

 .ההליכה בזמן בכיס מרשרש לא הוא ,חשוב והכי

  (האקרים בעיקר) באינטרנט המחתרתית מהקהילה כאמור שהגיעו ,הביטקוין ממציאי 

  של העלות את קל באופן להעריך להם שיאפשר אנונימי חליפין לאמצעי זקוקים היו

  .מושלם אכן הביטקוין זו למטרה .ביניהם החליפו שהם השונים והמוצרים השירותים

  ,השני של אחד זהותו את מכירים והמוכר הקונה רק .שם בעילום נעשה בביטקוין הסחר

   .הפעולה מבצעי את לזהות יכולים אינם אך ,עבר שהמטבע רואים הביטקוין קהילת ושאר

  שהיו ,חוקיות בלתי סחר פעולות השאר בין באמצעותו לבצע ניתן האנונימיות בשל

 .הקהילה לחברי רלוונטיות

  כאשר ,למרכז לאיטו זלג האינטרנט של בשוליים שהתחיל ומה ,נוהג כמנהגו עולם ,אולם 

  כאשר הגיעה המפנה נקודת .תשלום כאמצעי ביטקוינים לקבל החלו אתרים ויותר יותר

  לביטקוינים אחרים מטבעות או דולרים של המרה המאפשרים אתרים לקום החלו

  שהתכונה כיוון .להשקיע גם ניתן בו לנכס שווי להערכת מאמצעי הפך והביטקוין ,ולהיפך

  גם היא לכוכב הפך שהביטקוין העובדה ,בו המשתמשים אמון היא לכסף ביותר החשובה

  בעיקר נבעה בתקשורת הביטקוין של האדירה החשיפה .אותו להרוס שעלולה זו

  לא חלק כאשר ,האחרונים בשבועות הדולר מול אל הביטקוין בשווי המטאורית מהעלייה

  הגיונית היא בחודש 415% של קפיצה מדוע לקוראים להסביר ניסו מהכותבים מבוטל

 .שלא ,זהו אז .לחלוטין

  פיננסית בועה היא בערכו העלייה ,הביטקוין של הייחודיים המאפיינים כל למרות 

  בניגוד .בצע תאוות :בהיסטוריה פיננסית בועה כל שניפחה סיבה מאותה שהתנפחה

  הסיבה גם להיות עשויה הביטקוין של בערכו המטאורית העלייה ,אחרות לבועות

  עוד מעמד יחזיק לא התקשורת בכלי כיום שמככב הווירטואלי שהמטבע לכך העיקרית

 .העולם מן ויעלם רב זמן

 ?לרדת חייב שעולה מה   

  מתמדת לעלייה להביא צריכה העולמית הביטקוינים בכמות הגבלת ,תיאורטית מבחינה

  ההדפסה ועצם ממשלות ידי על מודפסים אלו מטבעות .אחרים מטבעות מול בערכו

  המרכזי הבנק מדפיס ב"שבארה בכך בהתחשב שבעתיים נכון זה דבר .בערכם פוגעת

  לא בעולם הגדולים המרכזיים הבנקים שאר וגם חדשים דולר מיליארד 85 חודש מדי

 .בדיו חוסכים
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  ,לתיאוריה שבניגוד כיוון ראשית ,הביטקוין של במקרה מספיק לא זה הסבר ,זאת עם

  על מאיים אינו ולכן בביטקווין לרכוש שניתן מוצרים של מוגבל מספר ישנו היקף במציאות

  ידי על נעשה (30%-כ ההערכות פי על) בביטקוין מהמסחר גדול חלק ,שנית  .הדולר

  כיוון .לדולרים ,היואן ,הסיני המטבע את להמיר מנת על בו שמשתמשים סינים אזרחים

  משמעותי חלק ,בדולרים סיני כסף החלפת בתקנות להקל מתכוונת סין שממשלת

  המהירה העלייה ,האדירים הרווחים למרות ,שלישית  .להיעלם צפוי בביטקוין מהמסחר

  באמון לזכות צריך מטבע שהרי .להכחדתו להביא עשויה הביטקוין של בערכו

  וירשם במידה .זה באמון לזכות יכול לא קיצוניות הן בו שהתנודות מטבע .בו המשתמשים

  נכבד חלק ,הדולר מול הביטקוין של החליפין בשער אחוזים עשרות כמה של "תיקון"

  להתעניין יחזרו שלא להניח וסביר קשה באופן יכוו מההשקעה שהתלהבו מהמשקיעים

  בו להשתמש יפסיקו המטבע מחזיקי ,מעלה כלפי רק הן התנודות אם אפילו .בנושא

 ולכן עולה המטבע ערך נתון רגע שבכל צופים הם שכן ,ושירותים מוצרים של לצריכה

  לקריסה להביא ויכול ,שמיש לבלתי המטבע את יהפוך כזה תהליך .לבזבזו חבל

 .נתון ברגע פתאומית

  שום זה למטבע שאין הרי חליפין שער באתרי מסחר יהיה בביטקוין היחיד השימוש אם 

  .המטבע ולכישלון תשלום כאמצעי קבלתו להפסקת שיוביל מה ,האמיתי בעולם ערך

  ,הוירטואלי הביטקוין של במקרה ,מהעולם ונעלמו שנכשלו אחרים למטבעות בניגוד

 .ישארו לא לאספנים מזכרות אפילו

 

   הבא הדבר שזה משוכנעת בישראל הביטקוין קהילת
 2013 גלובס אתר מתוך ,סמוחה שחר מאת מאמר פי על מעובד

  אנשי אנחנו" .ביטקוין רכש שבה הראשונה הפעם הייתה בדיוק מתי זוכר אינו אסייג גילי

  בפעם בטח" .צוחק הוא ,"השער את זוכרים אנחנו ,ממש תאריכים זוכרים לא הביטקוין

  חברה שבבעלותו קדימה תושב ,36 ,אסייג ."שנתיים-וחצי שנה לפני קניתי הראשונה

  .המסקרן הדיגיטלי המטבע שער אחר בחרדה שבוע במשך שעקב נזכר ,טריידינג-לאלגו

  שער אז אבל ,מסויימת תקופה במשך וירד עלה שקנה הביטקווין מטבע בתחילה

  כמובן מדובר ,אחד למטבע דולרים 1,100 סביב נע הוא והיום  ערכו את הגדיל הביטקווין

  בו והתנודתיות ,צדדים משני יותר הרבה יש הזה שלמטבע אלא .אחוזים אלפי של ברווח

 .מעלה כלפי זינק שוב ואז 50%-בכ צנח ערכו ,למשל ,מכן שלאחר בימים .גדולה היא

  כל :מאליו מובן לא ממש וזה ,מקום לשום להיעלם עומד אינו שביטקוין מאמין אסייג

  נראה עתה ולעת ,ביקוש יותר לו שיש ככל עולה מוצר של שמחירו יודע מתחיל כלכלן

  ,רגע בכל להתפוצץ עלולה המחירים שבועת טוענים מומחים מעט שלא אלא ,ביקוש שיש

  אסייג אולם ,מקלדת בהינף להתאדות עשויים מאושרים משקיעים של אדירים ושאוצרות

 .העולם את לשנות הולך שהביטקוין משוכנע

  דרך ,הפרטיים מהאנשים בעולם שולטים שהבנקים זה היום שקורה מה" אסייג לפי

  להדפיס היכולת ואת הכוח את שקיבל רווח למטרת גוף הם .פוליטיקאים ועד חברות

  מהם לוקח הביטקוין .המודרנית בעת העוולות ממחוללי גם הם ובעיניי ,בבלעדיות כסף

  כסף איך לגלות לאנשים גורם הביטקוין עם שקורה מה .לעם ומעבירו ,הזה הכוח את

  שיטות על ולדבר לחשוב מתחילים הם .הכסף הדפסת במכונות מחזיק ומי ,בעולם נוצר

  .עכשיו עד הכירו שהם החוב מבוססת הכלכלה על רק ולא ,הכלכלה את לרכז אחרות

  לעקל אפשר בית .משהו על אמיתית בעלות לך שיש הראשונה הפעם זאת ,לזה מעבר

 כי שלנו הוא שלנו שהרכוש באשליה חיים אנחנו בעצם .לחסום אפשר בנק חשבון ;לך

  לארנק המפתח ,בביטקוין .ענישה כאמצעי מאיתנו אותו ולקחת לבוא יכולה הממשלה

   .לי שייך באמת הוירטואלי בארנק שיש ומה ,יודע אני שרק ססמא הוא
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 :תוך חלוקת סיכומך לשלושה חלקים. סכם את המאמר

 במת הפרסום, תאריך פרסום, שמות הכותבים: מידע על המאמרים1.

 נושא המאמרים2.

 וחסרונותיו הביטקויןיתרונותיו של : גוף הסיכום3.

 

 "____________________________________________"במאמר 

 ____________________________שנכתב על ידי 

 __________________________ופורסם ב

 ______________________________בשנת 

 "____________________________________________"ובמאמר 

 ____________________________שנכתב על ידי 

 __________________________ופורסם ב

 ______________________________בשנת 

_________________________________________________________________מתואר

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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לסיבות  , בסיכומך התייחס למצב מערכת הבריאות הציבורית. סכם את שני המאמרים

 :למצב זה ולמסקנה העולה מן המאמרים
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