אוסף דוגמאות של שימוש במילית "בכדי" כתיאור תכלית
דוגמאות לשירים מאתר "שירונט"
שמועה  -גל תורן

ביקשתם שאשיר לכם מילים  -שי גבסו

פעם בשנה בערבה הבוכייה
הם מתכנסים בכדי לקבוע מי נשאר
בחלוקים עם מלמלה בגינונים של פמליה
הם מסדרים לאט לאט את הגורל .

ובקצב של אחד לשניים
גם החיים עוברים
ומספיקים בינתיים
לתעד געגועים שבמסגרת
ומספיק מבט אחד
של צפייה מהצד
בכדי להבין
שכמו צייר שמצייר בין גבולות ההיגיון
כך אנחנו נראים
בשיר זיכרון.

על קו הזינוק  -מיכה שיטרית
על קו הזינוק לפני המרוץ
בו אני ואת עומדים לרוץ
בכדי לשבור
את השיא שלי ושלך
שהוא לא גבוה ולא נמוך

ואיך שלא  -אריאל זילבר
שקט עכשיו ...
וכל אחד עסוק בענייניו
אל הרופא הכי טוב במדינה
בכדי לחשוף עד הסוף
אך התמונה לא משתנה

עוד נגיעה  -ארקדי דוכין
עוד נגיעה ועוד עצב
הכול כאן מוכר בעצם
אנחנו ביחד
בכדי לחיות לנצח
עוד רגיעה ועוד כוח
ועוד נטייה לשכוח
אנחנו ביחד
בכדי לחיות ולא לברוח

סיום  -אלתרמן
דעות והסברות קבל מן העיתון
אך אצלנו בוא קבל זריקה של מבסוטון
את הרע צריך לראות כדי להלחם בו
על הטוב צריך לשמור בכדי להתנחם בו

שפת האגוזים – עוזי חיטמן
אם אמא ואבא רבים לפעמים ,אנחנו הולכים
לפינה .
כי אנחנו פשוט לא מבינים ומדברים בשפה משונה .
ואנחנו נעלבים ,אולי קצת מתרגזים .
אז בכדי שגם הם לא יבינו ,נדבר בשפת האגוזים .

סיפור הארון – דני סנדרסון
ובתוך הארון יושבת חבורת אנשים שמחכה שם
כבר הרבה זמן .
שלמה הרגיש את עצמו מאוד לא נוח בין כל
הבגדים
ולידו ישבו ויטורה פרסטו ,אייצ'י פאפא ולוגי גרסקו
והעבירו את הזמן בכדי לפנות מקום לעוד זמן .

בואי לשיר לי – ש.צפרי ול .דאודי
בואי לשיר לי
עכשיו עצוב לי בנשמה
ואל תתני לי מנוחה בכדי שלא אוותר
את השיר שתשירי
תקדישי לך באהבה
ותני ידך באמונה שהכל יסתדר

הפחד נעלם – כ .אפשטיין וכ .לימוני

אני שר  -דודו טסה

בחיי ,זה עולה לי בחיי
אני לא חיה כאן מזמן
עברתי לגור מול החלון שלך
בכדי לראות אותך
מביט על החלון שלי

יום ראשון  -רועי פרייליך

מר אפצ'י – יורם טהרלב

אני שר ואני שר
רוצה לשכוח את העבר
אני שר ואני שר
בכדי לשכוח את העבר

אבל יש לנו הרבה מדי
בכדי להיות כל כך קשים
ואנחנו לא יפים מספיק
כדי להיות כל כך טיפשים

כשהתכופפתי אל תמר
בכדי לומר אותו דבר
ואז קרוב מאוד מאוד
לחשתי לה באוזן סוד :

אחד גבוה ושניים קטנים – י .מוהר

כל אדם בעולם – לירן נדל

מובן שגויסנו לצה"ל
בכדי להרים המורל
פוצצנו בלי קושי שלושה סמלים -
אחד גבוה ושניים קטנים/

כל אדם בעולם שמרגיש את הקצב
מסוגל כנראה להרגיש אותי
אני שרה בכדי להנמיך את העצב ,מעצמי
ואתם רק תקשיבו לצליל מתפתח
שיוצא מהלב שלי אליכם

לעולם לא מאוחר – יואב יצחק
אם את עוצרת רק בכדי לומר שלום
את הספקות את מותירה שוב מאחור
לא מעוניינת לא רוצה שום פתרון
אני רואה לבן ואת רואה שחור

רק את – אביתר אדרי
ז איפה כל היופי הזה שכולם מדברים עליו ?
הייתי מוכן להשחית את כל העולם בכדי להיות
איתך ,
ואיפה כל האהבה הזאת שכולם מדברים עליה ?
הייתי משמיד את כל היקום בכדי להיות איתך ...

הכסף משגע את בני האדם – א.
ברפור
ומכספים נוטל האישה בלי בושה
מי בידה נופל הברנש החלש
והיא כעכביש תמצוץ את הפרוטה
והוא אותה מלביש בכדי להפשיטה
הכסף משגע את בני האדם
לכן ניקח אותו ונסתיר מכולם

רוצה לדעת – שגיא מזרחי
הרגשה שלא אוכל עוד לתאר
מחפש תעסוקה בכדי לברוח מהזעם
לא חשוב מה אעשה הכול חוזר
אני רוצה לדעת אם הסוף היה נכון
יש דברים שלא נדע עוד לעולם

החולם – עמיר בניון
חברות לא נחוצה והמצפון כבר מת
האהבה פה למכירה קשה להתקרב ,
עכשיו נדמה שהוא חי בכדי למות
שמש וענן כביש ספסל ואדם
רק עוד יום ,רק עוד יום

בלדה לבן – ניר נהרי
מביט אני אל השמים
ושוב הדמעות חונקות את גרוני
פורש אני את הידיים
בכדי לשאת תפילה לבני

לא חושב שמישהו – אסף קרן
רץ בכדי לרוץ ,עף בכדי לעוף
לא מתוך מחנק ,לא מתוך טירוף
לא בכדי לכבוש פסגה ,לא בכדי למות
לא מתהומות הנפש ,לא מתוך גאות

חצוצרת התהילה – תרגום נ .אלוני
עם מי לעזאזל צריך סוף סוף לשכב
בכדי שמישהו יזכיר אותך בכתב
האם חובה לתפוס כוכבת סופר סטאר
שבחיקי תתפוס מקום של כלי מיתר

בואי אלי – ארקדי דוכין
עכשיו חזק אותי את מחבקת
אני נצמד אלייך בגופי ושר
אתן הכול בכדי לראות אותך צוחקת
תתני הכול בכדי לראות אותי מאושר

ספק – רון רוזנפלד
מי כתב את הספרים
שישנים על מדפים
אולי הם מונחים בכדי לשכוח
בין דפיו של ספר מיושן
נרדם עכשיו ליצן
מניח ראש ונעלם

לפרוש כנף – רמי דקל
עצוב לי שעגור אחד צלל למטה ,
כעפיפון ,עם הרוח ,ללא חוט ...
על המזח ,אחכה לו כי איני יודע
האם ישובה אלי חוף בכדי לחיות ?

אבטיח – ארנון אביטל
כל בוקר בשש לעבודה מתלבש
בכדי לא לאחר לדוכן של יוסף המוכר
אולי הוא ימצא לו איזו אבטיחה והם ילכו יחד
למקום אחר
הם יישבו על כוס קפה ויתחילו לדבר

בכוונה – שרון בן עזר
כל דקה מתוקה
מקרבת מוות איטי ,נורא .
האשמה חמורה :
מי הרעיל את הדם
בכדי לטהר את העולם ,
בכוונה.

שימוש נכון במילית בכדי במשמעות "לשווא"" ,לחינם"
להקיץ ולדעת  -רחל
להקיץ ולדעת :חלום הבעיתני ,
רק חלום הוא  -יראתי בכדי ,
ושנית ,כאתמול ,להביט בעיניך
ולחוש את ידך בידי

הגידי לי את – שלום שפירא
הגידי לי את שאיננו חלום ,
שאני והכאב לא היינו בכדי .
מורתח וקרוע הגעתי הלום ,
הגידי לי את שאינני חלום ,
אני כה יירא לבדי.

גדי מן ההגדה – נעמי שמר
אך ידעתי כי ים יקרע לא בכדי
ויש טעם חומות ומדבר להבקיע ,
אם בסוף הסיפור
עומדים אבא וגדי
וצופים לתורם שיזרח ויגיע.

שובה של נטשה – אלי נצר
אל חזי אמצתיך ,ולפתע ,
גם פני נשטפו אז בבכי .
את לחשת; זו אני כאן או שמא ...
ועניתי :היה לא בכדי .

עלי האש – עמנואל זמיר
בנפול אביו ,נשבע ילדי :
"כי לא נפל אבי בכדי "!
קל על רכבו -
ולי אחד !
וברק חרבו
מאש ילהט ...
עלי ,עלי האש !

שירת החליל – יצחק שנהר
מני עדר תעה גדי ,
לא בכדי ,לא בכדי ,
יען בא אל אהלי ,
בצאתי אל פעלי .

דוגמאות מעיתון הארץ המקוון
150כתבות
18/03/2011

השקעה בתנאי חוסר ודאות

מאת לוי חיים

מתוך חלק מוסף נדל"ן

(מס' מילים  ,055 -מס' כתבה )9455061 -

עליות המחירים שנרשמו בשוק הנדל"ן בשנים האחרונות מקשות על השגת תשואה גבוהה על דירה להשקעה .כיצד
להשקיע נכון בשוק גואה? מאמר ראשון בסדרה
...משקיע הנדל"ן נדרש כיום להיות הרבה יותר מתוחכם בכדי" לעשות קופה" או לפחות להשיג תשואה הולמת .בשבועות  ...של המשקיע .ננתח את
שוק הנדל"ן באופן היסטורי בכדי להבין כיצד מתנהג השוק לאחר גל עליות מחירים .כמו כן  ...בכדי לייצב את תיק ההשקעות במקרה של ירידות
מחירים .ההיסטוריה חוזרת מדינת ישראל חוותה עליות מחירים  ...את מחירי הנכסים בהתעלם מהשינוי בכוח הקנייה.בכדי להבין טוב יותר את
השינוי במחיר הריאלי (בהתחשב במדד...
קנה כתבה

14/04/2011
מאת גבע איל

הגורם האמיתי לגל השביתות במשק
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,055 -מס' כתבה )9450069 -

...שקלים בחודש.
צריך להיות עיוור מוחלט בכדי לא לראות את הקשר בין האינפלציה בשכר אלה המכונים  ...האחרונים .צריך גם להיות בעל חוש צדק מסוים
מאוד בכדי לקבל עולם שבו עובד סוציאלי העושה לילות כימים  ...המרווחות.
לא צריך להיות סוציאליסט בכדי לראות את הבעיה הגדולה כאן .גם ליברל אמיתי יסכים...
קנה כתבה

24/09/2009
מאת וייסמן פז

סטודנטים מהטכניון חשפו פירצת אבטחה לאתרים דרך  - Adsenseמערכת הפרסום של
גוגל
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,574 -מס' כתבה )9056296 -

פרויקט הגמר של השלושה ,ששמו  "Badsense",זכה בפרס כספי מחברת אמדוקס
...ניתן להשתמש במערכת הפרסום של גוגל ,ה -Adsense,בכדי לפרוץ לאתרי אינטרנט.
שלושת הסטודנטים ,אוהד  ...שלו אלא במחשבים אחרים שיעשו את העבודה עבורו ,בכדי לא להיחשף .השלושה הצליחו להשתמש בכלי של גוגל כ
 ...פעם שגולש נכנס לאתר ,האתר מתקשר עם שרתי גוגל בכדי לשאוב פרסומות רלוונטיות לגולש .לאחר שהועברה שאילתה  ...שמאפשרת שליחת
הוראה סמויה לבסיס הנתונים של האתר בכדי להוציא ממנו מידע .שולמן הסביר כי הפירצה יכולה...
קנה כתבה

19/05/2011

צריך יישום ,לא סופרטנקר

מאת האן איריס

מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,675 -מס' כתבה )9429555 -

...התכנון בישראל ,שבראשה יעמוד פרופ' אמיר ברנע ,בכדי לבדוק מהם החסמים לקידום תוכניות בנייה בישראל.
בכדי להתמודד עם עליית מחירי הדיור .הבעיה אכן קשה ,אבל האופן בו מקודמים הפתרונות המוצעים  ...עבודה מקיפה שתבדוק מהן בעיותיה של
מערכת התכנון ,בכדי למצוא להן פתרונות ,ניכר כי חלק מההצעות לשינויים...
קנה כתבה

07/12/2010
מאת

אירופה נאבקת במשבר :יוזמה להשקת אג"ח משותפות ולהרחבת החילוץ
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,749 -מס' כתבה )9459576 -

גרמניה מסתמנת כמתנגדת העיקרית לצעדים אלה ,בשל נשיאתה בחלק גדול מהמימון; היורו השלים החודש ירידה של
6.5%
>> ... 5.6%מדינות אירופה ממשיכות להיאבק בכדי לפתור את משבר החובות שמערער את יציבות האיחוד  ...כי הדבר החיוני ביותר הוא
שהממשלות יזכו לתמריצים בכדי לשמור על משמעת תקציבית ,ויסבלו מסנקציות כשלא  ...את קרן החילוץ שלה ולהגביר את רכישות
האג"ח בכדי להגן על גוש היורו מפני משבר כלכלי חדש" .ההתאוששות  ...אירופה חלוקים בדעותיהם בנוגע לצעדים הנדרשים בכדי לטפל במשבר
החובות בגוש היורו ולעצור את התפשטותו .יש...
קנה כתבה

11/03/2011
מאת שילה שני

גם חדרה וחיפה רוצות שימור מבנים
מתוך חלק מוסף נדל"ן

(מס' מילים  ,9591 -מס' כתבה )9491549 -

אחרי שאופנת המבנים לשימור צברה תנופה בתל אביב ,גם ערים כחיפה וחדרה מנסות לאמץ אותה .ואולם לא בטוח
שהשוק בערים אלה חזק מספיק כדי לתמוך בעלויות הגבוהות של פרויקטים מסוג זה
...העיר של חדרה ,קשור להריסת שני מבנים ותיקים בעיר בכדי לפנות מקום לבניית קניון" .היינו אז ילדים והפגנו  ...בשנים האחרונות ,ואפילו
הומצא המושג "שימוריזם "בכדי לתאר בניין ששומר ונראה כמו תפאורה של סרט הוליוודי  ...לבעיה ולכן לא הפקידה עדיין את תוכנית
השימור בכדי להימנע מתביעות פיצויים של בעלי נכסים והיא רק מכילה...
קנה כתבה

18/03/2011
מאת הלם טובי

חלום הדירה מתרחק מהמעמד הבינוני-נמוך בבריטניה
מתוך חלק מוסף נדל"ן

(מס' מילים  ,075 -מס' כתבה )9455060 -

"מעמדות הביניים הדחוקים" בבריטניה כמעט שלא נהנו מפירות הצמיחה הכלכלית בעשורים האחרונים ,ולכן הם סובלים
מעליות מחירי הדירות
...אלו אינם עשירים מספיק בכדי ליהנות מהשוק הפרטי ואינם עניים מספיק בכדי לקבל סיוע ממשלתי .המכון טען כי...
קנה כתבה

10/03/2011

אלופת השיערוך מחדש

מאת שוב שלומי

מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,014 -מס' כתבה )9491522 -

...בכדי ליצור מנוף להשגת תוצאות משופרות בעתיד " -האמבט הגדול ;)" (Big Bathוהן בתקופות טובות ,בכדי לשמור...
קנה כתבה

13/01/2011
מאת זרחיה צבי

קדימה הכריזה על קמפיין למאבק במחירי הדלק ובמסים
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,255 -מס' כתבה )9455559 -

ציפי לבני" :נתניהו מתדלק על חשבוננו  93שרים וסגני שרים"
...טענה כי הממשלה הנוכחית מדלדלת את הקופה הציבורית בכדי לתחזק את עצמה" .זו ממשלה שלא רואה את האזרח ממטר  ...על כך" ,אמר יו"ר
מוניות הקסטל ,שלמה ארגז" .בכדי לשלם על הסולר אני צריך לעבוד  96וגם  94שעות ביום  ...מסים ישירים ,ומצד שני מוסיפים מסים
אחרים בכדי לכסות על כך".
ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ' (קדימה...
קנה כתבה

05/04/2009
מאת דן עוזי

משיח בא ,אבל החמור שיחק בהגנה
מתוך חלק ספורט הארץ

(מס' מילים  ,005 -מס' כתבה )9612247 -

ניוקאסל חיכתה במשך שנים לחזרתו של אלן שירר ,שלבסוף הסכים להתמנות למנג'ר בכדי להצילה מירידה .צ'לסי קילקלה
לו את הפתיחה וניצחה 0-2
...לחזרתו של אלן שירר ,שלבסוף הסכים להתמנות למנג'ר בכדי להצילה מירידה .צ'לסי קילקלה לו את הפתיחה וניצחה  ...והוא קיבל רק שמונה
משחקים  -חלקם קשים במיוחד  -בכדי להשאיר אותה בליגה .לזכות שירר ייאמר שהפעם הוא לא  ...הוא מאמין כי לניוקאסל יש מספיק שחקנים
איכותיים בכדי להישאר בליגה ,בהם שותפו להתקפת אנגליה בעבר...
קנה כתבה

01/06/2010
מאת רוכוורגר מיכאל

ביקושים נמוכים בשלב המוסדי של הנפקת עזריאלי
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,946 -מס' כתבה )9045565 -

...לגייס כ 155-מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי בכדי להשלים את ההנפקה ,וייתכן שהיקף הגיוס יקטן.
בכדי לגייס כ 5.0-מיליארד שקל ,הדבר יעודד את הגופים  ...ייקבע אם עזריאלי תצליח להנפיק  50%ממניותיה בכדי להיכנס ישירות לת"א 50
ולהיסחר לפי שווי של כ...95.9-
קנה כתבה

27/05/2010

אליפות בלי קרב

מאת כהן ורד ,אורגד יניב

מתוך חלק ספורט הארץ

(מס' מילים  ,665 -מס' כתבה )9047550 -

"האווירה פה ידידותית מדי" ,התלונן פיני גרשון במהלך מסיבת העיתונאים החמימה עם עודד קטש ,שגם הצטלם לצד

אוהדי מכבי תל אביב .מחפשים רוחות מלחמה? תנסו אצל אלן אנדרסון
...לנו משחקים קלים עם גלבוע העונה ,אבל אנחנו פה בכדי להגן על התואר .אנחנו הפייבוריטים ורק לנו יש מה  ...לאחר שהתנצל" .ב11%-
מהמקרים צריך לעבור דרך מכבי בכדי לזכות באליפות" ,אמר קטש" ,העונה הנוכחית היא...
קנה כתבה

05/04/2009
מאת דן עוזי

משיח בא ,אבל החמור שיחק בהגנה
(מס' מילים  ,005 -מס' כתבה )9612247 -

מתוך חלק ספורט הארץ

ניוקאסל חיכתה במשך שנים לחזרתו של אלן שירר ,שלבסוף הסכים להתמנות למנג'ר בכדי להצילה מירידה .צ'לסי קילקלה
לו את הפתיחה וניצחה 0-2
...לחזרתו של אלן שירר ,שלבסוף הסכים להתמנות למנג'ר בכדי להצילה מירידה .צ'לסי קילקלה לו את הפתיחה וניצחה  ...והוא קיבל רק שמונה
משחקים  -חלקם קשים במיוחד  -בכדי להשאיר אותה בליגה .לזכות שירר ייאמר שהפעם הוא לא  ...הוא מאמין כי לניוקאסל יש מספיק שחקנים
איכותיים בכדי להישאר בליגה ,בהם שותפו להתקפת אנגליה בעבר...
קנה כתבה

09/10/2009
מאת רוכוורגר מיכאל

"אין הסכמה שלבייב יישאר בעל השליטה באפריקה"
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,246 -מס' כתבה )9054595 -

מקור המקורב למשא ומתן בין נציגות מחזיקי האג"ח לבין אפריקה" :בכדי שיהיה הסדר ולא פירוק ,לבייב יצטרך להזרים
סכומים משמעותיים לתוך החברה  -הנאמדים במאות רבות של מיליוני שקלים"
...למשא ומתן בין נציגות מחזיקי האג"ח לבין אפריקה" :בכדי שיהיה הסדר ולא פירוק ,לבייב יצטרך להזרים סכומים  ...לבין אפריקה" .חברי
הנציגות הגיעו להסכמה כי בכדי שיהיה הסדר ולא פירוק לבייב יצטרך להזרים סכומים...
קנה כתבה

10/03/2010

תוכנת כדי לצרוך

מאת גלוזמן רנארד

מתוך חלק מוסף גלריה

(מס' מילים  ,095 -מס' כתבה )9006055 -

על משחק תמים שהוא אלגוריה למכונה קפיטליסטית משומנת היטב
...שלנו .עם זאת ,השוואה אחת פשוט מתיישבת טוב מידי בכדי שנוכל לפטור אותה כך סתם בהינף יד .בעולם של  ...נוירוטי ,שמוכרח להכניס
משהו לפה שלו כל הזמן בכדי לייצר לעצמו ריגוש" .פט שופ בויז" השתמשו במרכיב...
קנה כתבה

21/06/2009
מאת רונן דגנית ,ליבנת אריה

עם העודף שנשאר מרונאלדו וקאקה
מתוך חלק ספורט הארץ

(מס' מילים  ,405 -מס' כתבה )9054144 -

אחרי עסקאות המיליונים ההיסטוריות בכדורגל ,החתים ביום שישי פלורנטינו פרס ,נשיא ריאל מדריד ,גם את אטורה מסינה
לקבוצת הכדורסל" .בסכום שהוא שילם עליהם ,אני יכול לבנות שלוש קבוצות מעולות ליורוליג" ,עקץ המאמן האיטלקי את
הבוס החדש שלו
...יש מולך יריבים חזקים ,אבל אני בטוח שתעבוד קשה בכדי שריאל תהיה אחת הקבוצות החזקות באירופה"" .אני  ...אנו נאלץ להשקיע את הכסף
והזמן בצורה חכמה בכדי לבנות קבוצה טובה .כוכבים לא נוצרים מעצמם .אנו נחתים...
קנה כתבה

06/05/2011

האוצר של סינג סינג

מאת גולדברג אבי

מתוך חלק מוסף נדל"ן

(מס' מילים  ,642 -מס' כתבה )9455175 -

...השישים של המאה שעברה  -טורי דירות קטנות ,שנבנו בכדי לפתור את מצוקת הדיור באילת ,עם גרמי מדרגות  ...החלפה .התחלתי לחטט
בארונות המטבח מתחת לכיור בכדי לבדוק את צנרת המים ,ולהפתעתי מצאתי שם קופסת מתכת של...
קנה כתבה

10/04/2011
מאת

הקונגרס הסכים על קיצוץ של  83מיליארד דולר בתקציב
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,605 -מס' כתבה )9456755 -

פשרה בקונגרס :הדמוקרטים ויתרו בעניין היקף הקיצוצים והרפובליקאים נכנעו בנושא קיצוץ תקציבים לארגונים תומכי
הפלות ולנושאים סביבתיים .על שני בתי הקונגרס לאשר את הצעת החוק הסופית  -אך הסכם עקרוני הושג
...ועובדי המגזר הציבורי בארה"ב חיכו בקוצר רוח בכדי לגלות אם תיפסק העברת התשלומים למימון פעילות הממשל  ...ריד" ,להנהגת בית
הנבחרים הרפובליקאית יש שעתיים בכדי להביט במראה ולראות עד כמה הם הם צריכים להתבייש...

קנה כתבה

25/03/2011
מאת לוי חיים

חיפה  -עליות המחירים הגיעו באיחור
מתוך חלק מוסף נדל"ן

(מס' מילים  ,067 -מס' כתבה )9459559 -

רמות המחירים הריאליות בחיפה עדיין לא הדביקו את אלה של  ,9333מה שעשוי להעיד על פוטנציאל צמיחה שקיים בעיר
...בגודלה בישראל ,נידרש לשלם  415אלף שקל בלבד בכדי להיות הבעלים של "דירה ממוצעת"  -כמעט שליש מתל אביב  ...עליית המחירים היה
גבוה משמעותית מהשיעור הממוצע .בכדי להבין את עומק המשבר שחווה שוק הנדל"ן בחיפה...
קנה כתבה

10/03/2011
מאת

לראשונה :הדרכת בטיחות בעבודה לנוער פלסטיני המועסק בחקלאות
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,956 -מס' כתבה )9491555 -

...של נושאי הבטיחות בפני בני הנוער כבר בגיל צעיר בכדי למנוע סיכונים בטיחותיים עתידיים.
ההדרכות  ...הירדן .ההפרדה בין הבוגרים לנערים בהדרכה נעשתה בכדי לחדד את ההבדלים בין שתי אוכלוסיות אלה מבחינת...
קנה כתבה

12/01/2011
מאת פילו רוני

בחנו את עצמכם :האם אתם מתאימים להשקעות בשוק ההון
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,069 -מס' כתבה )9455496 -

...אינה מתאימה לכולם ,ישנן תכונות אישיות הנדרשות בכדי להשקיע את הונכם בשוק ההון .נדרשות מידה בריאה של  ...הנכסים שלכם .בנוסף,
נדרשות תכונות אופי מסוימות בכדי לנהל כסף באמצעות מנהל תיקים :נדרשת היכולת לסמוך...
קנה כתבה

14/04/2009

קצרים

מאת

מתוך חלק מוסף חגים

(מס' מילים  ,505 -מס' כתבה )9616505 -

...מצליפים בהם מדי יום בעזרת ענפים ובעוצמה גוברת בכדי להקשיח אותם .חלק מהזמן הילדים מעבירים בשירה  ...קשורות ,בעזרת גופה
המכוסה נוצות של תרנגולת בכדי לטהר את גופם .במהלך החגיגה והריקודים המסורתיים...
קנה כתבה

06/07/2010
מאת לינדר-גנץ רוני ,בר-זהר
אופיר

תלונות :הפרסומת החדשה של מקדונלד'ס מעודדת אנורקסיה
מתוך חלק כלכלה

(מס' מילים  ,512 -מס' כתבה )9076627 -

אב לחולת אנורקסיה למנכ"ל הרשת" :בכל פעם שאני רואה את התשדיר אני מתכווץ בכורסתי" .מקדונלד'ס" :התשדיר
מעודד תזונה נבונה ומאוזנת ,השתמשנו בפרודיה בכדי לנפץ מיתוסים"
...מעודד תזונה נבונה ומאוזנת ,השתמשנו בפרודיה בכדי לנפץ מיתוסים"
>>הפרסומת החדשה של רשת>... p
השתמשנו בעולם הדוגמנות כפרודיה בכדי לנפץ מיתוסים ותפישות שגויות בקרב הציבור ,ארוחת סלט קינואה...

זהו מדגם מייצג בלבד ממאה וארבעים הכתבות שבהן נמצאה המילה "בכדי"

דוגמאות לשימוש ב"בכדי" כתיאור תכלית במוסדות ממשלתיים
המוסד לביטוח לאומי

תנאים כלליים לקבלת היתר להעסקת עובד זר
כדי לאזן בין צרכיהם של חולים ונכים קשים לבין מדיניות הממשלה על הקטנת מכסת העובדים
הזרים בישראל נקבע כי היתרים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד ינתנו רק במקרים חמורים בהם זקוק
המטופל להשגחה וסיוע רוב שעות היממה ובביצוע רוב הפעולות היומיומיות .בכדי לקבל היתר להעסיק
עובד זר יש צורך לעמוד במספר קריטריונים:

משרד האוצר

הודעה לעיתונות
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון פרסם טיוטת חוזר בנוגע למגבלות על עריכת הסכמים למתן
שירותים בין יועץ פנסיוני לבין גוף מוסדי:

תימנע זיקה בין יועץ פנסיוני ליצרן פנסיוני בכדי להבטיח ייעוץ
אובייקטיבי ללא ניגודי עניינים
וועדת השרים להפרטה תתכנס מחר בכדי לדון בהליך הפרטת יתרת מניות המדינה בבזק
שר האוצר ,בנימין נתניהו ,ייכנס מחר את וועדת השרים להפרטה בכדי לדון בהחלטה על מכירת מניות המדינה בחברת
בזק.

משרד החינוך
יחידת הפיקוח לטיולים ,מקיימת מפגש הדרכה וביקורת בשטח ,בכדי למנוע
תקלות אפשריות בטיול ולמנוע  -ככל הניתן  -חריגות וכשלים בטיול .מטרת
המפגש אינה שיטור ,אלא הדרכה וסיוע .טיול שנמצא חסר ,עושים הכל בכדי
לאפשר לא להמשיך בדרכו ,תוך השלמת ותיקון הלקויים .לעולם לא יהיה
מצב בו נעצר טיול ע"י פקח הטיולים .נכון הוא שהפקח יעכב טיול "בעייתי"
יחייב את האחראי להתייעץ עם המנהל וזה האחרון יחליט כאשר להמשך
הדרך.
אתר מנהל חברה ונוער
בכדי לייחד לאנשי החינוך במת דיון ,בכדי לבסס את מעמדם של המורים והמחנכים בתהליכי גיבוש זהות וכן
בכדי לשמר איכותם של בוגרי בתי הספר הציונים דתיים ,נדרשים המחנכים ללבן סוגיות זהות בינם לבין עצמם
ורק אחר כך עם תלמידיהם .לשם כך נכתבה תוכנית חדשה זו "ציונות דתית במבט שני" עבור ציבור המורים.
תוכנית זו מצטרפת לתוכנית החינוכית "בנתיבי הציונות הדתית" המיועדת לבני הנוער.

רציונל וחשיבות הקמת רשת של בתי ספר ניסויים מיוחדים
תחום העבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים כולל מגוון אוכלוסיות בעלי לקויות התפתחותיות ונרכשות
שלהם צרכים מיוחדים,ברמות תפקוד שונות ובמגוון מסגרות (מיוחדות וכוללות) מכאן שונותו וייחודו
במערכת החינוכית .שונות והטרוגניות זו הובילה לאמירה הבאה:
Special education research, because of its complexity, may be the hardest of the hardest
)to science (Odem et al, 2005
באנלוגיה לנאמר ניתן לומר שהעבודה בבתי ספר ניסויים מיוחדים וכוללים העובדים עם ילדים בעלי צרכים
מיוחדים ניתנים להגדרה כ"הקשה שבקשים"  .בכדי להסביר אמירה זו נציג מספר דילמות וקשיים
מהותיים איתם מתמודדים אנשי מקצוע בתחום זה :

משרד המשפטים
בשבשל התנהגות הנתבעת טוענת התובעת ,נגרמו לה נזקים נפשיים וממשים מרובים .הנתבעת רמסה את
חלומה למימוש זכותה ללמוד לימודים גבוהים שעה שנעלה בפניה את שערי המכללה .עוד טענה ,כי
התנהגות הנתבעת חיזקה את הדעות הקדומות כלפי ציבור המוגבלים ופגעה בזכותם לשוויון .לטענתה,
נגרמו לה עוגמת נפש ,השפלה וכאב כשנכחה לגלות ,כי מוגבלותה הפיזית מהווה מכשול בהתקדמותה
ובהשתלבותה בחברה .בנוסף נגרם לה נזק ממשי ,בשל התחלת לימודיה באיחור של חודש .בשל
האיחור ,היא נדרשה להשקעה רבה יותר מיתר הסטודנטים בכדי שיעלה בידה לגשר על הפער .התובעת
עותרת ,כי בית המשפט יחייב את הנתבעת לפצותה בגין נזקים אלו בסך של .₪ 900,000
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חוק איסור הלבנת הון
המפקח על הבנקים קורא לציבור הלקוחות לשתף פעולה עם הבנקים ביישום חוק איסור הלבנת הון
ולהשלים את פרטי הזיהוי וטפסי הצהרת נהנה ובעל שליטה בחשבונותיהם.
צו איסור הלבנת הון ,המתייחס לחובות המוטלות על התאגידים הבנקאיים ,שנכנס לתוקף ב,17/2/02-
הוא חלק מהמלחמה של מדינת ישראל בפשע ובהלבנת הכספים הקשורה בו ,אשר קבלה משנה
חשיבות בשנים האחרונות ,בדומה לשאר המדינות המערביות.
החוק והצו הטילו ,בין היתר ,חובות זיהוי ואימות של בעלי החשבון ומורשי החתימה ,ורישום נהנים
בחשבון שמנוהל עבור אדם שאינו בעל החשבון ,ובעלי שליטה בחשבון של תאגיד ,על פי הצהרה של
הלקוחות .בפיקוח על הבנקים מדגישים ,כי קיימת חשיבות להשלמת מידע זה בכל חשבונות הלקוחות,
גם אם רובם ככולם אינם קשורים כלל להלבנת הון  -זאת בכדי להקשות על אותם בודדים שעוסקים
בכך ,להיטמע ולהסתיר פרטי מידע וזיהוי ,וכן משום שהשלמת המידע ,כנדרש בחקיקה ,חיוני לתדמיתה
הכלכלית של מדינת ישראל.
הצורך בחקיקה
סיבה נוספת לחקיקה היא המשפט הבינלאומי .בשנים האחרונות הולכת וגוברת בעולם ההכרה בצורך בשיתוף
פעולה בינלאומי ובהתאמת החקיקה בכדי לתת מענה לפעילותם של ארגוני הפשיעה השונים .ארגוני פשיעה רבים
מנצלים לצורכיהם את עידן הגלובליזציה ופתיחת הגבולות בין מדינות למסחר חופשי ואת פערי האכיפה בין
המדינות ,והופכים לכוח משמעותי בכלכלה הבינלאומית .הנושא נדון בוועידת שרים בין לאומית שנערכה בנאפולי
בשנת  ,9331שבה צוין הצורך בשיתוף פעולה בין מדינתי בכדי להיאבק בתופעה.

משרד הרווחה

שרותי אימוץ
לכל ילד מגיע לחוש נאהב ובטוח במשפחה אוהבת ותומכת .
לכל ילד מגיעה הזדמנות שווה לעתיד פורה ומבטיח.
ובכל זאת חיים בינינו ילדים שמזלם לא האיר ומשפחתם אינה מסוגלת לספק להם בית קבוע,
מגן ומטפח.
בכדי להבטיח את שלומם ,רווחתם ועתידם של ילדים אלו ,עליהם לגדול במשפחה חילופית
חמה ואוהבת שתדאג לכל מחסורם .מטרת המשפחה המאמצת לספק לילדים מענה
לצרכיהם הפיזיים ,הרגשיים ,החינוכיים ,התרבותיים והפסיכולוגיים.
משרד התקשורת
לדברי דובר המשרד ,ד"ר יחיאל שבי ,המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה של אריאל אטיאס ,שר
התקשורת ,שהבהיר כי חשוב שכל אחד מצרכני הטלפוניה הקווית והסלולרית בישראל יהיה
מודע לתיקון ויוכל ליהנות מפירותיו.
המהלך שקודם על-ידי אנשי המקצוע במשרד התקשורת ובאגף התקציבים באוצר יאפיין מהלכים
דומים שיבצע משרד התקשורת בעתיד ,בכדי להגביר את המודעות הציבורית למהלכים צרכניים
שמוביל המשרד.
ד"ר יחיאל שבי
מנכ"ל משרד התקשורת ,אבי בלשניקוב ,הודיע כי הגנה על קטינים ומניעת חשיפתם לתכנים
אירוטיים הינה ערך חשוב ביותר ,שמשרד התקשורת הציב בסדר עדיפות גבוה .לדבריו ,משרד
התקשורת ימשיך ויעקוב אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות ,בכדי להתאים את ההסדרה בנושא זה
לטכנולוגיות המתפתחות .תיקון זה מצטרף לתיקונים קודמים שביצע משרד התקשורת,
שהסדירו חסימת גישתם של קטינים לתכנים אירוטיים הניתנים בחיוג בטלפונייה ניידת ונייחת,
באמצעות קביעת קידומת מיוחדת ( )9393ועוד.
גולן יוסיפון
המשרד לקליטת עלייה
ישראלי יקר

המשרד לקליטת העלייה מעמיד לרשותכם סיוע רחב והטבות מגוונות לביסוס התאקלמותכם מחדש בישראל.
הסיוע ניתן לתושבים החוזרים לאחר שהיה של לפחות שנתיים בחו"ל ומותאם בחלקו למספר שנות
היעדרותכם מהארץ .
מבצע" חוזרים לישראל  -מכל הסיבות שבעולם "מרחיב חלק מן ההטבות לישראלים אשר ישובו ארצה בין
השנים  ,5595-5595לאחר  0-4שנות היעדרות מהארץ.
בכדי לבדוק את תחומי הסיוע להם הינכם זכאים ,ריכזנו עבורכם טבלאות מידע המפרטות את סוגי הזכאויות,
בהתאם לשנות היעדרותכם מהארץ.

דוגמאות מפרויקט בן-יהודה

הרצל (או מתרגמו) – נאום הפתיחה לקונגרס השישי
ובכן באתי בדברים באקטובר שעבר עם חברים אחדים של הממשלה הבריטית ,והצעתי לפניהם,
שינתן לנו הרשיון לרכישת אדמה על חצי-האי סיני ,בכדי ליסד שם מקום מושב לעמנו.
בכדי לרכוש את הסכמתם ותמיכתם של האבטוריטטים המכריעים שבמצרים ,נסע מורשנו מר
גרינברג בסוף אקטובר למצרים ,ובידו מכתבי-מליצה מאת הלשכה לעניני-חוץ ,ערוכים לממשלת
מצרים.
אני מאמין ,שהקונגרס יכול למצא אמצעים ,בכדי להשתמש בהצעה .
בינתים עזב מורשנו מר גרינברג את אנגליה וילך שנית למצרים ,בכדי להציע לפני מר קרומר
והממשלה המצרית את הטופס לטשארטר בשביל שטח-אדמה על חצי-האי סיני .

ויתקין – על היחס שבין בית הספר והסביבה
בכדי שנוכל לקוות לאיזה תוצאות טובות ומועילות מבית הספר ,צריכים אנו להיות בטוחים כי בית
הספר וסביבתו שואפים למטרה אחת ,כי הסביבה מתאימה לעבודתו.
על פי רוב מותרים הועדים והמורים על דרישות ושאיפות החינוך הכי עיקריות בכדי להפיק רצון מאת
ה"בעלי בתים" ,והפשרות האלה והויתורים האלה מזיקים עוד יותר לשלמות החינוך .
בכדי שנציל את החינוך ,בכדי שיהיו לנו בתי ספר מתוקנים ,צריכים אנו להעמיד את בית הספר במצב
כזה ,שיוכל להתפתח באופן חופשי ויוכל לפרוץ לו את הדרך המבוקשה .
דוד פרישמן – על שלום עליכם
שלום-עליכם ,אמת היא ,הוא „ ַמרק טוֶן היהודי” – אבל בכדי שיהיה לאדם גדול אפשר שחסר לו
בקרב לבו אותו הצוּוי המוחלט של המוסריּות ,העושה את הסופר לגדול ,שכל מלה שלו נעשית לבסוף
לאורים ותומים .אותה היכֹלת המוסרית היא בשביל הסופר מין חוט של שדרה ,העושה את קומתו
זקופה .שלום-עליכם ,אמת היא ,הוא שיצר לנו את הטפוס הנצחי של מנחם-מנדיל ונתן לנו
את „טוביה החולב” – אבל בכדי שיהיה לנו לאותו היוצר ,אשר יכיר בו לא רק הרֹב הגדול ,כי-אם גם
המעטים המבינים ,אפשר שחסרה לו רק אותה היכֹלת של הפסיכולוג ,המפלס לנו את הנתיב לתוך
החיים הנסתרים של הנשמות המורכבות ומטֹרפות גם יותר קצת .יש רגעים ,שהקורא אינו יכול בשום
אפן לציֵר לעצמו ,כי הפסיכיקה של שלום-עליכם גבוהה הרבה יותר מזו של מנחם-מנדיל .שלום-
עליכם ,אמת היא ,הוא הכותב לנו את ספורי-הילדים הנחמדים – אבל בכדי שיהיה לנו לסופר ,אשר
המסּפר
ַ
לא נוכל לשכוח את המלה שלו לנצח ,אפשר שסחר לו רק אותו הּכח האיסתיטי ,העושה את
לָאמן .לא ידע הסופר המצוין הזה את סוד המדה הנכונה.
אין שום ספק ,כי כל האמורים בזה היו טמונים בנשמתו של שלום-עליכםִ ,אם לא במלּואם ,כי אז לכל-
הפחות ,ביסודותיהם ,אלא שההּומֹוריסטן שלו בלע אותם – וזוהי גדולתו .מין גבור הוא ,אשר כבש
את כשרונותיו ואשר וִּתר עליהם ,בכדי שיהיה לנו לההּומוריסטן היותר טוב ,שנתנה לנו ספרותנו.

א"ד גורדון – בניין אומה
הנכנסים צריכים להיכנס ,כשהם קשורים בפנימיותם ביתר העם ,ויתר העם קשור בהם ,בכדי שהוא
יימשך אחריהם ,והעיקר בכדי שרוח העם תתעורר בכל שלימותה ועד סוף כל מעמקיה.
אינני תמים כל כך בכדי לבנות על יסוד רעוע כזה ,וגם אין לי צורך בזה.

י"ח ברנר – מהספרות והעיתונות שבארץ
בגליון האחרון של ה"חבצלת" ,זקנת העתונים שלנו ,אנו מוצאים מאמר מעניין מאד ,בכדי לעמוד על-
ידיו על אופיה של דעת-הקהל הארץ-ישראלית ,על הרוח השורר במחנה יהודינו היפים ,הרשמיים ,ועל
טיב ה"מענה-לשון" שלהם.
ברם דא עקא ,שהאדוק אף היותר טוב ,אף היותר קרוב לאורחא דמהימנותא ,סוף-סוף ,אם אינו רוצה
לחתוך גזר-דינו לאפס מוחלט ,מחוייב הוא ומוכרח ,בהתנגשו עם הרעיון החפשי ונטיית החיים
היצירתיים ,להיטלטל ממחשבה למחשבה ,לחפש לו קפנדריות והתנצלויות ,לקרוא קיש-קיש
בקופסת-מוחו ,להתגנדר בשמות של חכמי-עולם לצורך ושלא לצורך ,בכדי להטיל אימה:
ח"נ ביאליק – על כנוס הרוח
מתוך הכרה זו הכרזתי על הרעיון ,שהגיעה שעתה של האומה לשוב אל אותם הדרכים והשבילים
שבהם נדדה בכל ימי קיומה ולאסוף את כל הזרעים שפזרה בהם בעבר ,בכדי שנציל מהם די מזון
רוחני לפרנס את עצמנו בהווה ובעתיד .
יש וצריך להרוס בית-כנסת בכדי לבנות על מקומו בית-כנסת חדש .
נחום סוקולוב – העבודה הלאומית בארץ ישראל
בכדי שנהיה ציוניים באמת ,צריכים ,אנו ,קודם כל להיות לאומיים-שבלאומיים ,ורק עם הדגל הזה
ננצח; רק על ידו לא נתפורר לפצלים ולפירורים דקים .ואם לא נעשה גדולות בפעם אחת ,אבל,
פסיעה אחר פסיעה ,נתקרב אל המטרה הגדולה.
כן ,למשל ,עם ,שהארץ היא לו רק מקום גרידא ,שקובע הוא בה את מושבו ,בכדי למצוא שם את
פרנסתו ,לעולם לא יהיה לבעל הארץ ,ולעולם לא תהיה הארץ לארצו .
אין אנו חפצים בתרבות לאומית ,בכדי להתעסק בתרבות; אבל רואים אנו ,שאי אפשר להתקרב אל
המטרה באמת באופן אחר.
עמנו צריך להתענות ולהסתגף ולהתנסות בנסיונות קשים מאד ,בכדי לקנות את השלימות המיוחדת
שהוא חסר עוד.
משה ביילינסון – הפשיזם האיטלקי
אותו רצון נתגלה גם במלחמה שאסר מוסוליני ,לפני זמן-מה ,על "טיהּור" במפלגתו שלו ,בכדי לשוֹות
לה אופי מתּון יותר.

ומשּום כך יש צורך ,בכדי להשיג את התּפתחּותו והצלחתו של הפאשיזם ,להעיף עין על חמש השנים
שחלפו.
אולם הסוציאליסטים האיטלקים בשנים הטראגיות האלה ,תחת לקחת חלק בטראגדיה בכדי להטּביע
את חותמם עליה בתוך החזית האיטלקיתּ ,וממילא גם החזית הכללית ,שמרו לשם טהרת
הּפרינציּפים על עמדתם האוּפוזיציונית המוחלטת ועל ידי כך ּכרו תהום ביניהם ובין העם ,השותת דם
במלחמה ,אשר לא נתקצרה אפילו ליום אחד מחמת התנגדּותם הּפרינציּפיונית של הסוציאליסטים .
י"ח ברנר – ציונים
הם שולחים מומחים טכניים ואנשים בעלי כשרון סידורי בכדי להשתקע פה ולסדר קבוצות,
קואופראטיבים ,עבודות ציבוריות? לּו היה כדבר הזה!...
כל העבודות הקשות שאפשר להטיל על האשה ,בכדי להתענג על הבטלה הנעימה ,צריך להטיל –
וחסל .
זאב ז'בוטינסקי – על המרידות בגדודים העבריים
אבל נדמה לי שבא זמן לפנות ישר בשם יהודי ארץ-ישראל לבאי-כוח העם האנגלי ,בכדי להעיר את
תשומת לבם על פעולות הממשלה המקומית ,ומי יוכל לעשות את הדבר הזה ,אם לא באות-כוח של
יהודי ארץ-ישראל– ?
שלום עליכם (או י"ד ברקוביץ) – עולים ויורדים
כך הייתי מנחם את עצמי בכדי שלא אבוא לידי שעמום .אלא שזוגתי היתה מתנגדת לי בכל כוחה
ותמאן לדון קל וחומר זה .היא באחת ומי ישיבנה? 'פרנסני ,בעלי ,לכל הפחות ככלב וכעורב!'...
ולמה במקום זה ?בכדי שתהיינה עיניו ולבו שווין לנגד הקב"ה ,ושיהיה אפשר לו ליתן שבח והודיה
לשמו בכל עת ובכל שעה (כי לכך נוצר).
א"נ גנסין – תרגום לביצה של צ'כוב
הפורוצ'יק יצא ולראש וראשונה נאנח ונשם ,לרווחה ,בכדי להיפטר מאותו ריח הפרחים הכבד שכבר
דהה את ראשו ומגרה את גרונו.
התחיל ַמ ֶ
בכדי שלא יגרום לה כאב ושלא יפגע שלא בכוונה בכבודה של זו ,לא היה סוקולסקי משתדל כל אותה
שעה אלא שלא לתת לה להתנודד ולאחוז באגרופה ובשטרות ,הקמוצים בה.
ומה צורך יש לו לאחיו בממונו ?בכדי לקנות בשביל אשתו הכבודה שמלות שבמֹודה האחרונה ?אבל
לי אני ,אדוני ,בהחלט אחת היא ,אם יש לה לביל-סיֹור שלו שמלות כחפצה ואם אין.
ש .בן-ציון – זקנים
עומד הוא מזומן לצאת לקראת כל קונה ,בכדי שלא להטריד את הזקנה ממושבה החם ,מעל גבי סיר-
הגחלים .

אבל ,הרי צריך להסיק את התנור,בכדי שהזקן בחזירתו ימצאהו חם ,וגוחנת קרינדיל ,מוציאה סיר-
הגחלים מן ה ַּכנָה ,הופכת בשיורי פחמיו הקטנים – ,אף גחלת אין בתוכם להצית בה את האור .
מגוד זה – דניאל ,בעודהו אברך ,עשהו והתקינו בידיו ממש ,בכדי לשטוח עליו סדין מסביב למיטה
כשתהא קרינדיל יולדת

מנדלי מוכר ספרים – בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה
ואל יחפוז להתשוטט שם דחוף ומבוהל בנשימה אחת ,כשעדיין חשכו עיניו ,בכדי שלא יארע לו מה
שאירע לי ,להיות מזיק וניזוק בבת-אחת;
הלועזים שבנו אמרו "ברוך דיין אמת" בפני כל ,בכדי להראות לבאי-עולם ,שאין לפניהם משוא-פנים
ורחמים ואהבת אחים בדין ,ויזכו על ידי מדה משונה ונפלאה זו למצוא חן ושכל טוב בעיני הבריות .
הזהרו ,רבותי ,בכלים של פסח! – קרא הלועז בשעת הסעודה  ,בכדי להתנאות לפנינו ביהדותו,
הכלים הללו שאצלנו בידוע של פסח הם ,והכוס הגדולה שם ,כוסו של אליהו הנביא היא.
יוסף אליהו שלוש – פרשת חיי
בימי מגורי אבי בבית הזה ,שהוא בן שלש קומות וחדרים רבים בו ,חלק את הדירות לחלקים
שונים ,בכדי לתת האפשרות למשפחות יהודיות אחרות לגור יחד עמו .
ימים עברו ,תלמוד-תורה החדש נסתדר כהלכתו והתלמידים היו מתגרים בתלמידים שנשארו ללמוד
בתלמוד תורה הישן ,כי הרבי החדש היה מתייחס באהבה אל תלמידיו ומראה להם גם חבה
יתירה בכדי לקרבם אליו .
אבי נאות לבקשתי וציווה לממונה על החמרים לתת לי כסף ולא זהב ,בכדי לנסות בראשונה את
עבודתי ולראות בתוצאות .
נחום סוקולוב – תרגום ל  - "MISERERE" -דראמה לירית מאת ש .יושקיביטש
ובכן יש גם טיפוס כזה ,בכדי להשלים את הכל-בו של המשפחה ,נחמן הוא יהודי צעיר ,עסקן
במצוות .כל מקום שיש הלוויה – שם הוא ,לסייע ,לסדר ,לנחם; כל מקום שיש חתונה – גם שם הוא,
לעזור ולאסוף את הקרואים וכו' ,וכו '.
ראו והביטו !בכדי לסמן את הגוון היהודי הוכרח יושקיביטש להושיב במרתף-היין את המנגן היהודי,
ובתמונה השביעית נזקק לפתח את כל הדיקוראציה המגוונת וחציה – מגוחכת של חתונה יהודית .
צבי שץ – גלות שירתנו הקלסית
בכדי לברוא שפה אחת כזאת ,עממית-ספרותית ,צריך לקרב את כל שלש הברותינו ,כי רק אז יברא
המבטא הלאומי .
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המילה "בכדי" במספר דוגמאות מהרמב"ם – תיאור מידה או תיאור
תכלית?
ספר זמנים ,הלכות שבת












פרק יב :ואם עבר ושיהה--אסורין עד מוצאי שבת ,וימתין בכדי שייעשו
פרק יח :ואם נתן סמוך לחשיכה ,וחשיכה ועדיין לא קרמו פניה--אם
במזיד--אסור לאכול מהן עד מוצאי שבת ,וימתין בכדי שייעשו
פרק ט :כל תבשיל שאסור לשהותו--אם עבר ושיהה אותו--אסור
לאוכלו עד מוצאי שבת ,וימתין בכדי שייעשה
פרק יט :לא ייתן אדם בערב שבת כלים לאומן גוי לעשותן ,אף על פי
שפסק עימו--אלא בכדי שייצא בהן מביתו ,קודם שחשיכה
פרק יט :וכן לא ימכור אדם חפצו לגוי ,ולא ישאילנו ,ולא ילוונו ,ולא
ימשכננו ,ולא ייתן לו במתנה--אלא בכדי שייצא באותו חפץ מפתח
ביתו ,קודם השבת :שכל זמן שהוא בביתו ,אין אדם יודע אימתיי נתן
לו
פרק ב :גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת--אם בשביל ישראל עשה אותה-
אסור ליהנות באותה מלאכה עד מוצאי שבת ,וימתין בכדי שתיעשה:והוא שלא יהא הדבר בפרהסיה ,עד שיידעו בו רבים שדבר זה בשביל
פלוני הוא נעשה בשבת
פרק ה :מת שעשו לו גויים ארון ,וחפרו לו קבר בשבת ,או הביאו לו
חלילין לספוד בהן--אם בצנעה--ימתין בכדי שייעשו למוצאי שבת,
וייקבר בו
פרק ה :ומותר לקבור בו ישראל אחר--והוא ,שימתין בכדי שייעשה

