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 1טקסט 
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 דקות.  90לרשותך 

 הקפד על שמירה על הזמנים!

 אנו מאחלים לך בהצלחה רבה!

 צוות עברית.
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 כשאת כותבת סמיילי, למה את מתכוונת?

 , כתב עת דיגיטליאלכסוןכשאת כותבת סמיילי, למה את מתכוונת? ,  2015מעובד על פי שוויד, ל' בנובמבר 
 (il.co.alaxonבתחומי המדע, הפילוסופיה, התרבות והאמנות. אוחזר מ־ 

 בעולם המודרני נדמה שנוצרה אפשרות להתבטא ללא מילים, באמצעות

 סמלים מצוירים המכונים אמֹוג'י.

        מקורה בשפה היפנית, והיא הלחם של שתי ( emoji)  המילה אמוג'י

 דמות. האמוג'י הוא אמצעי ביטוי גרפי - mojiתמונה או ציור, - eמילים: 

 5הודעות ומשתמשים בו בתקשורת מקוונת, בעיקר בשירותים שנועדו לשליחת 

 בשנים האחרונות אנחנו עדים לשימוש הולך וגובר (. כמו "וואטסאפ") דיות מי  

 בשירותים כאלה, וכך גם לשימוש באמוג'י הבא להחליף מילים בסמלים.

 מן, והוא אף נהפך למעין שפה כלל־עולמית משוםשימוש זה באמוג'י חוסך ז

  שהוא יכול לגשר בין אנשים שאינם דוברים את אותה השפה.

 10הייתה  האמוג'י, המשמש אמצעי ביטוי חלופי, הביא אותי לערוך ניסוי. מטרתי

ההנחה  לנסות לתרגם טקסט של הוגה דעות סיני מסינית לשפת האמוג'י.

היא  היה קלה משום ששפת האמוג'יהראשונית שלי הייתה שהמשימה ת

 למעשה המרה של השפה הכתובה לסמלים, ומשום שאני בקיא בשפת

 האמוג'י. אולם עם הזמן גיליתי שלאמוג'י יש מגבלות של שפה.

 15 

 

 

 

 

 20 

 סימנים, ואף על פי כן יש מושגים שאינם 825בלוח האמוג'י הסטנדרטי יש 

 הנפוץ ביותר בהגות הסינית מיוצגים בו. לדוגמה, כשניסיתי לתרגם את המושג

 ילה, נתקלתי בבעיה, שכן אין אמוג'י שמזכיר את משמעות המ(דרך)"דאו"  —

נה בהגות הסינית. לפיכך הלכתי ובחרתי טקסט אחר, אף הוא  "דרך" במוב 
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 25 כתוב בסינית, שבו מרבית הדימויים לקוחים מעולם הטבע והחי. מצאתי כי

 בשפת האמוג'י.מושגים מתחומים אלה מיוצגים במלואם 

אין  אף על פי שכל אדם עלול לפרש בדרך שלו טקסט הכתוב בשפת האמוג'י,

 תי בין מילים לסמלים, שכן אלה בסך הכול שתי דרכים מקובלותשוני אמ  

 להביע משמעות. ייצוג של העולם באמצעות סמלים נעשה כבר בעת העתיקה.

 30 קווי נוף, בעלימראשית התפתחות השפה השתמש האדם בציורים כדי לייצג 

 חיים ועוד. בה בעת אפשר לטעון כי השימוש באמוג'י מעיד לא רק על חיקוי

 של העולם הקדמון אלא גם על התקדמות מסוימת בתקשורת: ראשית,

האמוג'י הוא כלל־עולמי, ועל כן הוא מגשר בין דוברי שפות שונות זו מזו;ְ 

 ׅתי, ובלעדיפ  יא ייצוג ש ְ שנית, האמוג'י מציג את הדבר עצמו, בניגוד למילה שה

 35 המשמעות שנלווית אליה היא חסרת כל ערך. שפת האמוג'י, על אף היותה

 מוגבלת, מצליחה להביע משמעות, והיא עושה זאת לפעמים טוב יותר מן

 המילים שהיא מחליפה.

 לנוכח המגמה ההולכת וגוברת של השימוש באמוג'י במקום במילים,

 ייקרוסופט למנוע החיפוש שלה "בינג"הוסיפה חברת מ 2014באוקטובר 

(Bing ) 40 תמיכה בחיפוש באמוג'י. כלומר, אפשר להקליד בשורת החיפוש סמל 

 כלשהו, או צירוף של סמלים מלוח האמוג'י, ולקבל תוצאה מתאימה. אולם

 מנוע החיפוש הזה עדיין אינו יודע לזהות את המשמעות המטפורית של כל

 הסמלים והצירופים שלהם.

 טוען שבעתיד הנראה לעין תיהפך השפה הכתובה לשפה של סמליםאיני 

 45 מצוירים, אך אני בהחלט מאמין שהשימוש באמוג'י במקום בשפה הכתובה

 יתפוס חלק נרחב יותר בתקשורת בין אנשים. צורת תקשורת כזאת תהיה

 בבחינת חזרה אל המקורות הקדמוניים שלנו, ואולי אפילו תשפר את

 התקשורת בינינו.
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  השאלות

השימוש באמוג'י במקום בשפה על  כותב המאמרהי עמדתו של מ .1

 ?הכתובה

 

 

 

 

 

 

בעיות שעלולות להתעורר בתרגום של טקסט  שתי,ציין  1על פי טקסט  .2

 .כתוב לסמלי אמוג'י

 

 

 

 

 

  "כשאת כותבת סמיילי, למה את מתכוונת?" .3

מדוע לדעתך בשאלה ובשימוש בגוף שני. יסח את הכותרת נכותב המאמר 

 בחר הכותב בניסוח זה?
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  .לסימני הפיסוק תפקיד חשוב בטקסט .4

 :_____________הדגמהל הדגם מתוך המאמר שימוש בסוגריים

 :_____________לתרגוםהדגם מתוך המאמר שימוש בסוגריים 

 

 א. הפוך את המשפט שלפניך מדיבור ישיר לדיבור עקיף: .5

האימוג'י יכול להוות שפה אחידה, אחד חוקרים רבים דנו בשאלה האם 

בוודאות אימוג'י בהודעה איני יודע  מקבלאני הנחקרים במחקר ענה : "כש

 ".למה התכוון השולח

 

 

 

 ב. מה היתרון של דיבור ישיר על פני דיבור עקיף?

 

 

 

אף על פי שכל אדם עלול לפרש בדרך שלו טקסט הכתוב בשפת " .6

 (33" )שורה מילים לסמליםתי בין אין שוני אמ   האמוג'י,

 

 נכונה. אחת?  בחר תשובה מה הקשר הלוגי בין חלקי המשפט

 

o הוספה 

o סדר כרונולוגי 

o סיבה ותוצאה 

o והסתייגות דניגו  
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 2טקסט 

 גשונים אינם שפה!ׅר

 .מתקוונים לאתיקהאינם שפה! , רגשונים 2015מעובד על פי רותם, א' יולי 

ועל -אמוג'י" ודומיהם " - (emoticons)  גשוניםׅר במאמר זה נדבר בקצרה על 

 הקשר השגוי שנוהגים לעשות בינם לבין השפה. לרגשונים היסטוריה קדומה

 בהרבה מלסמלים מצוירים כמו אמוג'י המשמשים כיום בהודעות כתובות

ממכשירים חכמים. הרגשונים הם נגזרת, מעין תת־מחלקה של "שפה 

שהיא תקשורת באמצעות תמונות, ציורים, סמלים ואמצעים  חזותית",

 שמלווה את החברה האנושית מקדמת ְדנה.תקשורת נוספים, 

 מי שרואה ברגשונים ובפרט באמוג'י חידוש או אף תקווה חדשה לאמצעי

 תקשורת אוניברסלי, כדאי שיציץ בהיסטוריה של התקשורת הבין־אישית

 יח הציבורי המציא לעצמו "סלנג רשת"בכתב. עוד בראשית ימי האינטרנט הש

 שהתאפיין בקיצורים רבים, ואופנה זו התפשטה לכל עבר. מאמרים נכתבו

 עטיםצאות הושמעו על היות סלנג הרשת השפה הבאה של הילדים. לא מרוה

 אף ניסו להנחיל לילדי העולם את השפה הזאת, אך למגינת לבם היא נעלמה

נטש את סלנג הרשת לטובת רגשונים בתוך זמן קצר ואיננה עוד. הנוער 

גרפיים. לנוכח ההיסטוריה הקצרה והעלובה של תרבות התקשורת  וייצוגים

המקוצרת, ראוי לקרוא בעין ביקורתית מאמרים העוסקים בשפת  הדיגיטלית

 השפה הבין־לאומית החדשה. האמוג'י,

 נוצרו רגשונים מסימני פיסוק ומסימנים 20במחצית השנייה של המאה ה־

 ועוד. בית: - 0; מופתע -): קורץ ומחייך -)סמיילי  (: חרים לדוגמה: עצוב א

 סמלי 2010היוצר של האמוג'י החל את פעילותו בשנות התשעים ביפן, ובשנת 

 הוסף 2013ּהאמוג'י כבר היו דיירי קבע במכשירים הניידים בכל העולם. בשנת 

 הם הדור החדש שלהערך "אמוג'י" למילון אוקספורד. כיום סמלי האמוג'י 

 התפיסה של השפה הבין־לאומית, ועל כן נכתבים מאמרים רבים בנושא. בסוף

יבה מן הסתם גם הם יישטפו בשינוי הבא. אך בינתיים אנו עדים לניסיונות כת

יק" לשפה בׅ מעניינים בשפת האמוג'י, לדוגמה תרגום הספר האלמותי "מֹו י ד 

 זו.
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 האמוג'י איננו תחליף לשפה. מי שמשווה רצףהמגוון ההולך וגדל של סמלי  

 אין־סופי של איורים זעירים לכתב החרטומים המצרי הקדום למשל, אינו יודע

מה הוא סח. התמונות בכתב המצרי הקדום מייצגות הברות קוליות ומעידות 

דקדוק מורכב כמו בכתב של שפה מפותחת. סמלי האמוג'י הם אוסף  על

ים מוכנים מראש, שמבטאים רגשות חד־ממדיים. של ציורים מלאכותי אקראי

מאפשרים תקשורת סבירה משום שהצירוף שלהם נתון למרחב גדול  הם אינם

פרשנויות. מכאן שכל ההכרזות על "שפה חדשה של הילדים" הן  מדי של

זוכות להנהוני והמצב אינו כך, אמנם הכרזות אלו מעשית ות חסרות משמע

 בוססות על מחשבה שטחית, הרי לא כל דבר, אך הן מהציבורי הסכמה בשיח

 שימוש במכשירי התקשורת החכמים הוא טוב ונכון. חדשני שנעשה בו

 הרעיון שילדים צריכים שפה כזאת הוא משאלת לב שאינה מנומקת ואינה

 מושתתת על היגיון חינוכי כזה או אחר. הטיעון כי שפה זו היא אמצעי לשיפור

של הילד, בהשוואה ליכולתו לעשות זאת  יכולות ההבנה, ההפשטה והביטוי

 בשפה המדוברת והכתובה, ודאי אינו טיעון משכנע. כיום

 כדאי לחזור למציאות ויפה שעה אחת קודם. אני מציע לשוב ולהתמקד

בהוראה ובלימוד של שפה עשירה ומגוונת שאנו דוברים וכותבים זה דורות, 

. אפשר בהחלט לגוון, שיהיה אפשר להתבטא באופן עמוק ומדויק יותר כדי

ולהמחיש גם באמוג'י כזה או אחר, אך עדיף שלא לחשוב שמדובר  לעטר

שלא לראות באמוג'י אמצעי שיש ללמדו או אמצעי העשרה חיוני  בשפה, וודאי

  המחליף את השפה הכתובה. ובעל משמעות
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 ענה על השאלות:

במקום בשפה  כלפי השימוש באמוג'י 2כותב מאמר מהי עמדתו של  .7

 ?הכתובה

 

 

 

 

 

פי המידע -על המתאר את התפתחות האימוג'י  ם את ציר הזמןהשל .8

 בטקסט:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ראשית ימי 

 האינטרנט

 

_______ 

ה ימחצית שני

 20-של המאה ה

 

__________ 

האמוג'י כבר היו 
דיירי קבע 
במכשירים 
הניידים בכל 

 העולם

 

__________ 

 

__________ 

 

_______ 

2013 

האמוג'י הם הדור 
 החדש של

התפיסה של 
השפה הבין־
 לאומית
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 תשובה עליהן שיש השאלות שתי את הקף. שאלות חמש לפניך א.  .9

 .בטקסטים

o  בעולם י'האמוג להתפשטות גרם מה? 

o  ממבוגרים יותר י'האמוג בשפת להשתמש מעדיפים ילדים מדוע? 

o  הלימודים לתכנית בעתיד תיכנס י'האמוג שפת האם? 

o  י'האמוג לפני באינטרנט נפוצה הייתה תקשורת צורת איזו? 

o  י'האמוג ללוח שייכנסו הסמלים את קובעים כיצד? 

 

 .שהקפת השאלות על התשובות את כתוב, הטקסטים שני מתוך  .ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השימוש בעידן הילדים חינוך לגבי 2 טקסט כותב של המלצתו מהי  .10

 ?י'באמוג
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 שאחריו. השאלה על וענה שלפניך הקטע את קרא  .11

 

  .נמק? שלעיל הקטע על 2 טקסט כותב חושב היה לדעתך מה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7-16 )שורות"? הרשת סלנג" את במאמרו מזכיר 2 טקסט כותב מה לשם .12

 . ביותר הנכונה התשובה את הקף

o הקיצורים שפת את העולם לילדי להנחיל הניסיון את לתאר. 

o מוגזמת לב לתשומת תיםלע   זוכות חולפות שתופעות להראות. 

o השפה בהתפתחות משמעותי דרך בציון שמדובר לציין. 

o אופן באותו סלנג מבינים ילדים העולם שבכל להוכיח. 

במחקר חדש התגלה שבגלל ההבדלים בין מערכות ההפעלה של טלפונים חכמים סמלי 

האמוג'י אינם זהים בכל המכשירים ועקב זאת אין להם משמעות אחת מוסכמת. 

נראה בסוג מסוים של טלפונים שלילי ומלחיץ יותר  ( grin)לדוגמה החיוך הקורן

מסוג אחר. במילים אחרות, עד שלא ייווצר קוד אחיד לכל מערכות  מבטלפונים

ההפעלה של המכשירים המגוונים, ייתכן שתיאלצו לסבול קצרים בתקשורת או 

 .לתקשר בדרך אחרת, למשל באמצעות אותיות ומילים

 .שלכם לא תמיד נראים כמו שאתם חושבים זהירות: האמוג'י,  2016באפריל  12, מעובד על פי אופיר ארצי 

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

 .ברור יד כתב ועל
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מקדמת  האנושית החברה את שמלווה תקשורת: "כתוב 2 בטקסט .13

 (. 5-6 )שורות"  דנה

 .הנכונה התשובה את הקף"? דנה מקדמת" הצירוף משמעות מהי

o  רחוקות לעתים 

o האחרון בזמן 

o בפעם פעם מדי 

o רב זמן מלפני 

 

 ציורים של אקראי אוסף הם י'האמוג סמלי: "תובכ 2 בטקסט .14

 .(28-29 )שורות" מוכנים מראש מלאכותיים

 הנכונה. התשובה את הקף"? אקראי" המילה משמעות מהי

o דמיוני 

o מקרי 

o משמעותי 

o תועלתני 

 

 חיוני העשרה אמצעי... י'באמוג לראות שלא ודאי: "כתוב 2 בטקסט .15

 .(42-43 )שורות "משמעות ובעל

" חיוני" המילה את להמיר שיכולות המילים את הקף שלפניך המילים מבין

 . המשפט משמעות ולשמור על

 נחוץ , עצמאי , חשוב , עיקרי , מקורי , דעתני , מרץ מלא , הכרחי

 

המספרים  את במילים כתוב. מודגשים מספרים ובהם משפטים לפניך .16

 המודגשים

 רותם אברום ר"ד _____כתב______ 2 טקסט את. 

 באמוג'י מיפן לשאר  השימוש ____________התפשט 21ה־ במאה

 העולם.

 24,000 .תמונות של אימוג'י קיימות ברשת __________  
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 כתיבת סיכום ממזג: .17

 י כשפה'האמוג תפיסת על סיכום כתוב, שקראת הטקסטים שני פי על

 .חדשה

 של והשליליים החיוביים ההיבטים את וציין, התופעה את תאר בסיכומך

 .במילים במקום י'אמוג נרחב בסמלי שימוש
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 האם הִמחזור הוא תרופת פלא?
 .1994המגזין הישראלי למדע ולאקולוגיה,  –מעובד לפי מאמרו של שמעון ביגלמן, שהתפרסם ב"גליליאו" 

ישראל מייצרת כשני מיליון טונות אשפה בשנה. מחיר איסוף הפסולת, פינויה, 

ׂשֵרפתה או הטמנתה באדמה הוא גבוה. נוסף על כך, חלק מחומרי הפסולת 

לחולם לאדמה עלול לגרום לזיהום  הנטמנים באדמה הם חומרים רעילים, וח 

 מי השתייה ולפגיעה באוצרות טבע.

 

חזור אחד הפתרונות המוצעים  חזור. המ  להקטנת כמות האשפה ונזקיה הוא מ 

הוא תהליך אשר בו ְמפרקים את הפסולת ומחזירים אותה למצב של חומר 

גלם. בעקבות התהליך הזה אפשר להשתמש בחומר הגלם כדי לייצר מחדש 

מוצרים שונים. התהליך הזה חוסך את עלות הטיפול באשפה, מונע פגיעה 

 חומרי הגלם הנחוצים לתהליכי ייצור חדשים.בסביבה ואף מקטין את כמות 

 

חזור למעין "מטה קסמים" ול"תרופת פלא", אשר רבים  מסיבה זו נחשב המ 

מאמינים כי "יביא תרופה לכל מחלה": אשפת פלסטיק ְתמּוחַזר ותהפוך 

לרהיטים סלוניים, גרוטאות מתכת ייאספו מן הרחובות ויהפכו למכוניות 

 לאו שוב, ונייר עיתון ישן יהפוך למחברות פאר, פחיות אלומיניום ימו

 חדשות ולאריזות ביצים.

 

כאורה, פתרון מבריק החוסך בהוצאות. אבל ידוע,  חזור נראה, ל   המ 

חזור של נייר עיתון יש למחוק א ת הדיו כדי שהנייר י שוב למשל, כי בתהליך המ 

ולסביבה. בן. בתהליך הזה נפלטים גזים רעילים, המזיקים לבני אדם להיות ל  

חזור הוא באמת  אז מה הועילו חכמים בתקנתם? האם המ 

 

אמצעי לפתרון בעיות הסביבה בארץ? התשובה לכך היא שהטיפול בבעיות 

חזורה.  הסביבה צריך להתרכז במניעת הצטברות של פסולת ולא רק במ 

 אם כן, כיצד אפשר למנוע היווצרות של כמויות ענק של פסולת? יש להבין 

האדירות האלה אינן גֵזרה שלא ניתן לשנותה, אלא תוצאה של  כי הכמויות

 חוסר התחשבות באיכות הסביבה. 



16 
 

זעור כמות הזבל   בנושא הזה הממשלה חייבת להתערב. עליה לדאוג למ 

 שאותה צריך ְלַמְחֵזר או להטמין באדמה. אבקות כביסה, נוזלי ניקוי, 

בְמכלי פלסטיק  כל אלה מגיעים ארוזים – סבונים ומוצרי קוסמטיקה

 ובגיליונות נייר מהודרים.

 

 אריזות כאלה הן תוספת גדולה לפסולת ההולכת ומצטברת בכמויות 

גדולות. האם הדבר נחוץ? מובן שלא. המסקנה היא כי יש לחייב יצרנים 

מיות המאפשרות מילוי פע-פר האריזות או להשתמש באריזות רבלהפחית במס

 תרד עלות הייצור. ַחת כמות הזבל ואףחוזר. כך תּופ

 

ומה עם שקיות הניילון הניתנות לצרכנים בכמויות ללא הגבלה בכל קנייה 

בסופר? האם אין אפשרות לצמצם את השימוש הנרחב בשקיות אלו הניתנות 

 ללא הגבלה וללא עלות?

 

ולא זו בלבד, לאחרונה ְמספרים לנו על הנזק הנגרם בגלל השלכת סוללות לפח. 

מרים מסוכנים. החומרים שבאשפה גורמים לפעילות הסוללות מכילות חו

גורמת לשחרור  כימית שבה מתפרקת מעטפת הסוללה. התפרקות המעטפת

האלה נשטפים עם  חומרים רעילים מתוך הסוללה לסביבה. החומרים 

הגשמים אל האדמה, והם עלולים לחדור אל מי התהום ולזהמם. לכן כיום 

תנו לרכז את הס וללות המשומשות בְמכלים מיוחדים. מבקשים מכל אחד מא 

האם אין אפשרות טכנולוגית לייצר סוללות בלתי מזיקות לסביבה? קרוב 

לוודאי שזו שאלה של מחיר. האם לא כדאי להשקיע כספים בפיתוח סוללות 

בלתי מזיקות לסביבה במקום להשקיע כספים באיסוף הסוללות בְמכלים 

 מיוחדים?

 

יש כולנו חייבים לסייע ולשנות את המצב, ולא רק הממשלה אחראית לכך, 

חזור לציבור, ולקוות שגם הוא יהיה   להציג את כל המידע בנושא המ 

 את דרכם. נבון ַדיו כדי ללחוץ על היצרנים לשנות
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 של פסולת המוזכרים בטקסט. סוגיםציינו שני  .16

 
1.    

2.    

 

היווצרות של מוצגת השאלה: "אם כן, כיצד אפשר למנוע  22בשורה  .17

 כמויות ענק של פסולת?"

 מה תפקיד השאלה הזאת בטקסט?

 

1 .להביע תמיהה על כמויות הענק של הפסולת  

2 .להציג נושא שהכותב אינו בקיא בו  

3 .לעודד מומחים לחקור את התופעה 

4 .ליצור מעורבות של הקורא בנושא 

 

 איזו בעיה מעלה הכותב בקשר לסוללות המשומשות? א. .18

 
   

   

 מהי הצעתו של הכותב לפתרון הבעיה? ב.
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הכותב טוען כי הממשלה צריכה להתערב בנושא של  32–25רות בשו. .19

 הצטברות פסולת.

  שהממשלה צריכה לפנות אליו?  קהל היעדמיהו  א.

 

 הזה? קהל היעדממהן הדרישות  ב.

 

1.   

2.   

 

20.  
חזור נראה,  16בשורה  כאורהכתוב: "המ   פתרון מבריק..." ,ל 

 ?ִלכאורהבאיזה צירוף מילים אפשר להחליף את המילה 

 

1 במבט ראשון 

2 תים רחוקות  לע 

3 בכל מקרה 

4 בצורה מעמיקה 

 

21.  
חזור הוא תרופת פלא?"   כותרת הטקסט היא השאלה: "האם המ 

 מה הייתה כוונת הכותב כאשר בחר את הכותרת הזאת?

 

1  בתרופות.לשכנע צרכנים שלא להשתמש  

2 .חזור  להציג את הפלא שבשיטת המ 

3 .חזור   להציג את החסרונות של שיטת המ 

4 .לשכנע את הצרכנים למחזר פסולת 
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 .צמדי משפטים שנילפניכם  .22

ִביללְ ִעיל פ  מהפכו כל משפט   .פעיללסביל מאו  ס 

 

 :דוגמה

חזור המוצעיםאחד הפתרונות   .להקטנת כמות האשפה הוא המ 

 .הציעה כי הִמחזור יהיה אחד הפתרונות להקטנת כמות האשפה  הממשלה

 

 כדי לייצר רהיטים. תמוחזראשפת פלסטיק  א.

 . בעתיד יצרני הרהיטים  

 

  הפסולת באדמה. אתמטמינים  כיום ב.

 .  כיום הפסולת 

 

משפחת ישראלי מתכוננת למסיבה משפחתית. הבת לימור הציעה  .23

פעמיים ולזרוק אותם בתום המסיבה, כדי -בכלי פלסטיק חד להשתמש 

בשטיפת הכלים. אחיה רונן התנגד לדעתה, וטען כי מוטב  לחסוך זמן 

 .רגילים להשתמש בכלים 

 עם מי, לדעתכם, יסכים כותב הטקסט? נמקו את תשובתכם.

 
  

  

ה .24

 שלם את הטבלה:ה

 שם פעולה שם פועל פועל שורש

  לארוז  ז-ר-א

   ריכז 
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 :קרא את הקטע הנלווה

  2016-ו"התשע, פעמיות–חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד

 

 

 ?לשנות את דרכם הצרכניםיכול להשפיע על החוק האם, לדעתכם, 

 נמקו את תשובתכם. 

 

 
  

  

  

  

  

מטרת חוק זה להביא לצמצום השימוש בשקיות נשיאה כדי להפחית : מטרת החוק

את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות השימוש בהן ואת ההשפעות הסביבתיות 

בין השאר באמצעות הגבלת החלוקה של שקיות נשיאה , השליליות של פסולת זו

 ,בעד מכירתן )מס( ובאמצעות הטלת היטלפעמיות בידי עוסקים בלא תמורה –חד

, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכול לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה

, למניעה ולצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, להגנה על המגוון הביולוגי

 .למען הציבור ולמען הדורות הבאים, לשיפור איכות החיים והסביבה

, פעמית–לרשות לקוח ולא ימסור לו שקית נשיאה חדלא יעמיד  המוכר :החוק

  .אלא אם כן גבה מהלקוח תשלום בעדה
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 .הבא בעמוד טיוטה לכתוב תוכלו הכתיבה את לתכנן כדי
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 טיוטה )לא חובה(
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