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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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ֶמְחָקרָ :צִריְך ְלַק ֵצּר ֶאת ַהחֶֹפשׁ ַהָגּדוֹל
ְוִהֵנּה ְיִדיָעה ֶשׁ ַתְּלִמיִדים לֹא ֹיאֲהבוּ .חוֹ ְקִרים ִגּלּוּ ֶשַׁהחֶֹפשׁ
ַהָגּדוֹל ַמ ִזּיק ַל ַתְּלִמיִדיםְ '' .בַּמֲהָלְך ַהחֶֹפשׁ ַה ַתְּלִמיִדים ְמַב ִלּים
ְולֹא לוְֹמִדים ָדָּבר'' ,אוְֹמִרים ַהחוֹ ְקִריםַ '' .כֲּא ֶשׁר ֵהם חוְֹזִרים
ְלֵבית ַה ֵסֶּפרֵ ,הם שׁוְֹכִחים ֶאת ַמה ֶשׁ ָלְּמדוּ ַבּ ָשָּׁנה ַהקּוֶֹדֶמת
ְולֹא ִמְתַקְדִּמים''ְ .לִפי ַהחוֹ ְקִריםַ ,רק ְמַעט ַתְּלִמיִדים הוְֹלִכים
מדְ .בַּאְרצוֹת ַה ְבִּרית,
ְלחוִּגים ְבַּמֲהָלְך ַהחֶֹפשׁ וַּמְמ ִשׁיִכים ִלְל ֹ
ְלָמ ָשׁלַ ,תְּלִמיִדים ִמ ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ֲע ִשׁירוֹת ִמ ְשׁ ַתּ ְתִּפים ְבּחוִּגים
מד
וְּב ִשׁעוִּרים ְפָּרִט ִיּים ַבַּקּ ִיץָ .כְּך ֵהם ַמְמ ִשׁיִכים ִלְל ֹ
וִּמְתַקְדִּמים .אוָּלםַ ,תְּלִמיִדים ִמ ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ֲע ִניּוֹת לֹא
ִמ ְשׁ ַתּ ְתִּפים ַבּחוִּגיםְ ,וָלֵכן ֵהם לֹא ִמְתַקְדִּמיםַ .ר ִבּים ֵמֶהם ַגּם
שׁוְֹכִחים ֶאת ַמה ֶשֵׁהם ְכָּבר ָלְמדוּ.
ָלַאֲחרוָֹנה ָבְּדקוּ ְבַּאְרצוֹת ַה ְבִּרית ֶאת ַהנּוֹ ֵשׂא .חוֹ ְקִרים ָשְׁלחוּ
ְיָלִדים ִמ ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ֲע ִניּוֹת ְלַק ְיָטנוֹת וְּלחוִּגיםִ .הְת ָבֵּרר ֶשַׁה ְיָּלִדים
ָהֲע ִנ ִיּים ִהְתַקְדּמוּ ְכּמוֹ ַה ְיָּלִדים ָהֲע ִשׁיִריםֶ'' .זה ַמְרֶאה
מד ַבּחֶֹפשׁ ַהָגּדוֹל'',
ֶשַׁה ְיָּלִדים ָהֲע ִנ ִיּים ַחָיִּבים ְלַהְמ ִשׁיְך ִלְל ֹ
אוְֹמִרים ַהחוֹ ְקִרים'' .אוָּלם ִמ ֵכּיָון ֶשֵׁאין ָלֶהם ֶכֶּסף ְל ַשׁ ֵלּם
מד ְבֵּבית ַה ֵסֶּפרֹ .זאת אוֶֹמֶרת ֶשׁ ֵבּית
ַלחוִּגיםֵ ,הם ְצִריִכים ִלְל ֹ
ַה ֵסֶּפר ָצִריְך ִלְהיוֹת ָפּתוַּח ַגּם ַבּחֶֹפשׁ ַהָגּדוֹל''.
ַהחוֹ ְקִרים ַגּם ִגּלּוּ ֶשׁ ַתְּלִמיִדים ַמ ְשִׁמי ִנים ִבְּזַמן ַהחֶֹפשִׁ .בְּזַמן
ַה ִלּמּוִּדים ַתְּלִמיִדים ַר ִבּים הוְֹלִכים ָבֶּרֶגל ְלֵבית ַה ֵסֶּפרֵ ,הם
ִמ ְשָׂח ִקים ֶבָּחֵצר וִּמ ְשׁ ַתּ ְתִּפים ְבּ ִשׁעוֵּרי ִהְתַע ְמּלוּתַ .בּחֶֹפשׁ ַהָגּדוֹל
ַרק ְמַע ִטּים ֵמַה ַתְּלִמיִדים עוֹ ִשׂים ְפִּעילוּת גּוָּפ ִניתַ .גּם ְבּנוֹ ֵשׂא
ְתּאוּנוֹת ַהְדָּרִכים ֵישׁ ְבָּעָיה ָק ָשׁה ַבּחֶֹפשׁ ַהָגּדוֹל .יוֵֹתר ַתְּלִמיִדים
ִנְפָגִּעים ִבְּזַמן ַהחֶֹפשֲׁ'' .אִפלּוּ ַרק ִבְּגַלל ַה ְבָּעָיה ַה ֹזּאתְ ,כַּדאי
ְלַק ֵצּר ֶאת ַהחֶֹפשׁ ַהָגּדוֹל'' ,אוְֹמִרים ַהחוֹ ְקִרים.
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פעלים :
שם הפועל
לקצר
לגלות
לבלות
להזיק
לחזור
לשכוח
להתקדם
להשתתף
להראות
לשלם
להשמין
להיפגע

בניין
פיעל
פיעל
פיעל
הפעיל
פעל
פעל
התפעל
התפעל
הפעיל
פיעל
הפעיל
נפעל

הוא  -עבר
קיצר
גילה
בילה
הזיק
חזר
שכח
התקדם
השתתף
הראה
שילם
השמין
נפגע

הוא הווה
מקצר
מגלה
מבלה
מזיק
חוזר
שוכח
מתקדם
משתתף
מראה
משלם
משמין
נפגע

Traduction
réduire
découvrir
se divertir
nuire
revenir
oublier
progresser
participer
montrer
payer
grossir
être touché

Vocabulaire

מחקר
חופש
החופש הגדול
ידיעה
במהלך
חוגים
עשיר
עני
קייטנה ,קייטנות
מכיוון
פתוח
התעמלות
פעילות גופנית
תאונות דרכים

enquête
congé
grandes vacances
info, annonce
pendant
activités
riche
pauvre
colonies de vacances
du fait
ouvert
gymnastique
activité physique
accidents de la route
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שאלות
 .1מה גילו החוקרים בארצות הברית ?
 .2מה קורה לילדים במהלך החופש הגדול ?
 .3מה צריך להמשיך לעשות במשך החופש הגדול ?
 .4מה התלמידים מפסיקים לעשות בחופש הגדול ?
 .5מה עושים הילדים העשירים בארה''ב ?
 .6מה עושים הילדים העניים ?
 .7האם את)ה( חושב)ת( שצריך לקצר את החופש הגדול ,למה ?

