
מחקר: צריך לקצר את החופש הגדול

והנה ידיעה שתלמידים לא יאהבו. חוקרים גילו שהחופש 
הגדול מזיק לתלמידים. ''במהלך החופש התלמידים מבלים 
ולא לומדים דבר'', אומרים החוקרים. ''כאשר הם חוזרים 
לבית הספר, הם שוכחים את מה שלמדו בשנה הקודמת ולא 
מתקדמים''. לפי החוקרים, רק מעט תלמידים הולכים 
לחוגים במהלך החופש וממשיכים ללמוד. בארצות הברית, 
למשל, תלמידים ממשפחות עשירות משתתפים בחוגים 
ובשיעורים פרטיים בקיץ. כך הם ממשיכים ללמוד 
ומתקדמים. אולם, תלמידים ממשפחות עניות לא 
משתתפים בחוגים, ולכן הם לא מתקדמים. רבים מהם גם 

שוכחים את מה שהם כבר למדו.
לאחרונה בדקו בארצות הברית את הנושא. חוקרים שלחו 
ילדים ממשפחות עניות לקייטנות ולחוגים. התברר 
שהילדים העניים התקדמו כמו הילדים העשירים. ''זה 
מראה שהילדים העניים חייבים להמשיך ללמוד בחופש 
הגדול'', אומרים החוקרים. ''אולם מכיוון שאין להם כסף 
לשלם לחוגים, הם צריכים ללמוד בבית הספר. זאת אומרת 

שבית הספר צריך להיות פתוח גם בחופש הגדול''.
החוקרים גם גילו שתלמידים משמינים בזמן החופש. בזמן 
הלימודים תלמידים רבים הולכים ברגל לבית הספר, הם 
משחקים בחצר ומשתתפים בשיעורי התעמלות. בחופש 
הגדול רק מעטים מהתלמידים עושים פעילות גופנית. גם 
בנושא תאונות הדרכים יש בעייה קשה בחופש הגדול. יותר 
תלמידים נפגעים בזמן החופש. ''אפילו רק בגלל הבעייה 

הזאת, כדאי לקצר את החופש הגדול'', אומרים החוקרים.
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ָ ּגד ֹול ֹחֶפ ׁש ַה ֵ ּצר ֶאת ַה ֶמְחָקר: ָצִריְך ְלַק

ֹחֶפ ׁש  ֶ ׁשַה ִ ּג ּל ּו  ַ ּתְלִמיִדים לֹא ֹיאֲהב ּו. ח ֹוְקִרים  ֶ ׁש ְוִהֵ ּנה ְיִדיָעה 
ִ ּלים  ַ ּתְלִמיִדים ְמַב ֹחֶפ ׁש ַה ְ ּבַמֲהָלְך ַה ַ ּתְלִמיִדים. '' ִ ּזיק ַל ַהָ ּגד ֹול ַמ
ֶ ׁשר ֵהם ח ֹוְזִרים  ַ ּכֲא ְולֹא ל ֹוְמִדים ָ ּדָבר'', א ֹוְמִרים ַהח ֹוְקִרים. ''
ָ  ּׁשָנה ַה ּק ֹוֶדֶמת  ַ ּב ָ ּלְמד ּו  ֶ ׁש ֵ ּסֶפר, ֵהם  ׁש ֹוְכִחים ֶאת ַמה  ְלֵבית ַה
ַ ּתְלִמיִדים ה ֹוְלִכים  ְ ּדִמים''. ְלִפי ַהח ֹוְקִרים, ַרק ְמַעט  ְולֹא ִמְתַק
ְ ּבִרית,  ְ ּבַאְרצ ֹות ַה ֹמד.  ִ ׁשיִכים ִלְל ֹחֶפ ׁש  ּוַמְמ ְ ּבַמֲהָלְך ַה ְלח ּוִגים 
ְ ּבח ּוִגים  ְ ּתִפים  ַ ּת ְ ׁש ִ ׁשיר ֹות ִמ ָ ּפח ֹות ֲע ְ ׁש ִ ּמ ַ ּתְלִמיִדים ִמ ָ ׁשל,  ְלָמ
ֹמד  ִ ׁשיִכים ִלְל ָ ּכְך ֵהם ַמְמ ַ ּבַ ּקִיץ.  ִ ּיים  ְ ּפָרִט ִ ׁשע ּוִרים   ּוְב
ָ ּפח ֹות ֲעִנ ּי ֹות לֹא  ְ ׁש ִ ּמ ַ ּתְלִמיִדים ִמ ְ ּדִמים. א ּוָלם,   ּוִמְתַק
ִ ּבים ֵמֶהם ַ ּגם  ְ ּדִמים. ַר ַ ּבח ּוִגים, ְוָלֵכן ֵהם לֹא ִמְתַק ְ ּתִפים  ַ ּת ְ ׁש ִמ

ְ ּכָבר ָלְמד ּו. ֶ ׁשֵהם   ׁש ֹוְכִחים ֶאת ַמה 
ָ ׁשְלח ּו  ֵ ׂשא. ח ֹוְקִרים  ְ ּבִרית ֶאת ַה ּנ ֹו ְ ּבַאְרצ ֹות ַה ָ ּבְדק ּו  ָלַאֲחר ֹוָנה 
ְ ּיָלִדים  ֶ ׁשַה ָ ּבֵרר  ָ ּפח ֹות ֲעִנ ּי ֹות ְלַקְיָטנ ֹות  ּוְלח ּוִגים. ִהְת ְ ׁש ִ ּמ ְיָלִדים ִמ
ִ ׁשיִרים. ''ֶזה ַמְרֶאה  ְ ּיָלִדים ָהֲע ְ ּכמ ֹו ַה ְ ּדמ ּו  ִ ּיים ִהְתַק ָהֲעִנ
ֹחֶפ ׁש ַהָ ּגד ֹול'',  ַ ּב ֹמד  ִ ׁשיְך ִלְל ִ ּיים ַחָ ּיִבים ְלַהְמ ְ ּיָלִדים ָהֲעִנ ֶ ׁשַה
ֵ ּלם  ַ ׁש ֶ ּכֶסף ְל ֶ ׁשֵאין ָלֶהם  ֵ ּכיָון  א ֹוְמִרים ַהח ֹוְקִרים. ''א ּוָלם ִמ
ֵ ּבית  ֶ ׁש ֹזאת א ֹוֶמֶרת  ֵ ּסֶפר.  ְ ּבֵבית ַה ֹמד  ַלח ּוִגים, ֵהם ְצִריִכים ִלְל

ֹחֶפ ׁש ַהָ ּגד ֹול''. ַ ּב ָ ּפת ּוַח ַ ּגם  ֵ ּסֶפר ָצִריְך ִלְהי ֹות  ַה
ִ ּבְזַמן  ֹחֶפ ׁש.  ִ ּבְזַמן ַה ְ ׁשִמיִנים  ַ ּתְלִמיִדים ַמ ֶ ׁש ִ ּג ּל ּו  ַהח ֹוְקִרים ַ ּגם 
ֵ ּסֶפר, ֵהם  ָ ּבֶרֶגל ְלֵבית ַה ִ ּבים ה ֹוְלִכים  ַ ּתְלִמיִדים ַר ִ ּל ּמ ּוִדים  ַה
ֹחֶפ ׁש ַהָ ּגד ֹול  ַ ּב ְ ּמל ּות.  ִ ׁשע ּוֵרי ִהְתַע ְ ּב ְ ּתִפים  ַ ּת ְ ׁש ֶ ּבָחֵצר  ּוִמ ְ ׂשָחִקים  ִמ
ֵ ׂשא  ְ ּבנ ֹו ְ ּפִעיל ּות  ּג ּוָפִנית. ַ ּגם  ִ ׂשים  ַ ּתְלִמיִדים ע ֹו ִ ּטים ֵמַה ַרק ְמַע
ַ ּתְלִמיִדים  ֹחֶפ ׁש ַהָ ּגד ֹול. י ֹוֵתר  ַ ּב ָ ׁשה  ְ ּבָעָיה ָק ְ ּדָרִכים ֵי ׁש  ְ ּתא ּונ ֹות ַה
ְ ּכַדאי  ֹ ּזאת,  ְ ּבָעָיה ַה ִ ּבְגַלל ַה ֹחֶפ ׁש. ''ֲאִפ ּל ּו ַרק  ִ ּבְזַמן ַה ִנְפָ ּגִעים 

ֹחֶפ ׁש ַהָ ּגד ֹול'', א ֹוְמִרים ַהח ֹוְקִרים. ֵ ּצר ֶאת ַה ְלַק
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פעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

réduireמקצרקיצרפיעללקצר

découvrirמגלהגילהפיעללגלות

se divertirמבלהבילהפיעללבלות

nuireמזיקהזיקהפעיללהזיק

revenirחוזרחזרפעללחזור

oublierשוכחשכחפעללשכוח

progresserמתקדםהתקדםהתפעללהתקדם

participerמשתתףהשתתףהתפעללהשתתף

montrerמראההראההפעיללהראות

payerמשלםשילםפיעללשלם

grossirמשמיןהשמיןהפעיללהשמין

être touchéנפגענפגענפעללהיפגע

Vocabulaire

enquête מחקר

congé חופש

grandes vacances החופש הגדול

info, annonce ידיעה

pendant במהלך

activités חוגים

riche עשיר

pauvre עני

colonies de vacances קייטנה, קייטנות

du fait מכיוון

ouvert פתוח

gymnastique התעמלות

activité physique פעילות גופנית

accidents de la route תאונות דרכים
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שאלות

1. מה גילו החוקרים בארצות הברית ? 

2. מה קורה לילדים במהלך החופש הגדול ?  
 

                 
3. מה צריך להמשיך לעשות במשך החופש הגדול ? 

4. מה התלמידים מפסיקים לעשות בחופש הגדול  ? 

5. מה עושים הילדים העשירים בארה''ב ? 

6. מה עושים הילדים העניים  ?

7. האם את(ה) חושב(ת) שצריך לקצר את החופש הגדול, למה ?
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