
בגרות לבתי ספר על־יסודיים סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשס"ז, 2007 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

905031 מספר השאלון:   
 

 

 

י ר ב ע ר  ו ב י ח

יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שלוש שעות. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בבחינה זו שישה נושאים )6-1(. ב. 

נושאים 5-1 כוללים קטעים לקריאה,    

נושא 6 כולל מובאה )ציטטה(.    

עליך לכתוב חיבור )בהיקף של 3-2 עמודים( על אחד מהנושאים = 100 נקודות.  

 

חומר עזר מותר בשימוש:   אין. ג. 

הוראות מיוחדות: ד. 

הקפד לציין את מספר הנושא שבחרת, ולהעתיק את כותרתו.  )1(

הקפד על כתב ברור ועל תקינות הלשון, על כתיב נכון ועל פיסוק הגיוני.  )2(

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה! 
/המשך מעבר לדף/
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בבחינה זו שישה נושאים )6-1(.

בחר באחד מהנושאים וכתוב עליו חיבור )בהיקף של 3-2 עמודים(.

ציין את מספר הנושא שבחרת, והעתק את כותרתו.

שים לב:

נושאים 5-1 כוללים קטעים לקריאה, נושא 6 כולל מובאה. 

יש לכתוב חיבור בזיקה לקטע או למובאה ועל פי ההנחיות.

נושא 1: חינוך לאהבת הארץ

תגליות ארכאולוגיות זוכות לכותרות בתקשורת לעתים קרובות. בקטע שלפניך מתואר העיסוק 

בתגליות ארכאולוגיות כאחת הדרכים שננקטו בתקופת קום המדינה לחיזוק הקשר של בני הנוער 

לארץ־ישראל.

כתוב מאמר ובו דּון בשאלות: כיצד יש לחנך היום לאהבת הארץ? האם אפשר גם היום להשיג 

מטרה זו באמצעות הארכאולוגיה או אולי עדיף לנקוט דרכים אחרות?

הבע את דעתך, ונמק אותה באמצעות דוגמאות.

למרות הכול, אהבת הארץ
)מעובד על פי מאמר מאת צבי צמרת*, פנים 35, אפריל 2006(

הכרת הארכאולוגיה של ארץ־ישראל, ובראש וראשונה ממצאים ארכאולוגיים של ימי הבית הראשון 

ושל ימי הבית השני עד ימי מרד בר־כוכבא, הייתה אחת הדרכים הראשיות להתחברות המחודשת של עם 

ישראל לארץ־ישראל. בשלהי המאה ה־19 ובראשית המאה ה־20, ארכאולוגים שונים, יהודים ולא יהודים, 

רובם  לשמוע,  נהרו  רבים  מכן.  שלאחר  התקופות  ועם  המקראי  העבר  עם  הציונית  התנועה  את  קישרו 

בעיניים נוצצות, על תגליות ארכאולוגיות שחשפו את קיומם של חיים יהודיים לפני שנים בירושלים, בבית 

שערים ובטבריה, בחצור ובמגידו, במצדה, ברמת רחל ועוד.

בן־גוריון היה מראשי המסייעים לטיפוח תחום הארכאולוגיה, וִהזרים משאבים ממלכתיים לחפירות 

ארכאולוגיות כמו חשיפת האתר במצדה.

יגאל ידין, מבכירי הארכאולוגים בארץ, סיפר על החפירות שניהל בהר הנגב ועל גילוי מכתבי בר־כוכבא 

במדבר יהודה, וקהל שומעים גדול האזין לדבריו בהתרגשות רבה. 

כל מי שגדל בארץ בשני העשורים הראשונים למדינה ביקר במסגרת בית הספר או תנועות הנוער 

בחפירות ארכאולוגיות במקומות שונים בארץ. אלו שהתמזל מזלם הצטרפו בעצמם לחפירות. "החברה 

לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה" פרחה. אלפים השתתפו בכינוסיה, נלהבים מכל פירור של ידע שהוצג על 

הקשר של העם היהודי לארץ־ישראל.

*   ד"ר צבי צמרת הוא מנכ"ל "יד יצחק בן־צבי", מרכז ללימודי ארץ־ישראל, ירושלים.

 /המשך בעמוד 3/
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נושא 2: פריצת דרך מדעית

ולהציל  ניוּוניֹות  לרפא מחלות  ביכולתו  דרך  פריצת  לפני  עומד  המחקר המדעי בתחום הרפואה 

חיים.

בקטע שלפניך מוצג תחום מחקרי חדש, המלּווה בוויכוח מוסרי.

כתוב מאמר ובו תאר את התרומה העשויה לצמוח מן המחקר בתחום זה, ודּון בשאלה המוסרית 

הכרוכה בו. הבע את דעתך בנושא, ונמק אותה על פי הקטע ועל פי הידוע לך.

תאי גזע עּוּבִָריִים
)מעובד על פי מאמר מאת אברהם שטינברג*, דעת, גיליון 142, תשס"ד(

תאי גזע עובריים הם תאים ראשוניים של עּוָּבר, המסוגלים להתפתח כמעט לכל אחד מסוגי התאים 

בביציות  שמקורם  מעוברים  לראשונה  הופקּו  אדם  של  עובריים  גזע  תאי  האנושי.  הגוף  את  המרכיבים 

שהופרו בהפריה חוץ־גופית )הפריית מבחנה(, בשלב התפתחות מוקדם מאוד.

המחלות  של  מספרן  ניווניות.  מחלות  בריפוי  הוא  הגזע  בתאי  המחקר  מן  הצפויה  התועלת  עיקר 

הניווניות הוא רב, וכיום אין דרך להתגבר על הנזק הרב שהן גורמות לחולים. החוקרים שואפים לכוון את 

תאי הגזע להתפתח לרקמות הנדרשות, ואחר כך לשתול רקמות אלה באיברים שהתנוונו כדי לרפא את 

האיברים שנפגעו במחלה, וכך לשפר במידה ניכרת את איכות החיים של החולה.

אפשרות אחרת לשימוש בתאי הגזע היא פיתוח של איברים שלמים הנדרשים לצורך השתלה. אם 

יצליחו החוקרים לכוון תאי גזע להתפתח לאיברים חיוניים, כגון לב או ריאות או כבד, אפשר יהיה להשתיל 

את האיברים שייווצרו בדרך זו בגופם של חולים שנזקקים להשתלה. כך נוכל להתגבר על המחסור החמור 

באיברים להשתלה.

זה מגלם  ויכוח מוסרי בקשר למעמדו של עובר בראשית התפתחותו. האם העובר בשלב  יש  אולם 

פוטנציאל של חיים, ומשום כך אסור לפגוע בו? יש הסבורים שאפילו בשלב מוקדם כזה של התפתחות 

העובר, יש לראות בו אדם, בשל פוטנציאל החיים שבו, ולכן אסור לפגוע בו אפילו לצורך המטרה הנעלה 

של הצלת חיי אדם אחר. לעומתם, חוקרים ופילוסופים רבים סבורים שבראשית התפתחותו העובר איננו 

אדם ממש, לכן מותר לנצל את תאי גופו בשלבי ההתפתחות הראשוניים, כדי לרפא מחלות אצל בני אדם 

אחרים ולפתח איברים להשתלה אצל חולים הזקוקים להם. 

*   פרופסור אברהם שטינברג הוא רב, נוירולוג ילדים ומנהל היחידה לאתיקה רפואית במרכז הרפואי "שערי צדק", 
ירושלים; חתן פרס ישראל לספרות תורנית ליוצרים לשנת 1999.  

/המשך בעמוד 4/
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נושא 3: מלווה מבוגר לנהג צעיר

בעקבות ריבוי תאונות הדרכים נבדקות דרכים שונות להתמודדות עם הבעיה. 

במדינות רבות בעולם, ובהן ישראל, נהוג להצמיד מלווה מבוגר לנהגים צעירים לתקופת חניכות.

בקטע שלפניך מוצגות גישות שונות בנושא זה.

כתוב מאמר ובו דּון בגישות אלה, הבע את דעתך בנושא, ונמק אותה על פי הקטע או על פי ניסיונך 

ו/או ניסיון חבריך. הצע דרכים נוספות להתמודדות עם תאונות הדרכים. 

כן מְלַווה, לא מלווה

)21/7/03 , ynet מעובד על פי כתבה מאת יהודית יחזקאלי, אתר האינטרנט(

לפי הצעת חוק חדשה, בקרוב ייאלצו נהגים חדשים לנהוג במשך חצי שנה בחברת מלווה מבוגר בעל 

ניסיון בנהיגה*. הצעה זו נולדה בעקבות נתונים קשים על מעורבות של נהגים חדשים בתאונות דרכים. 

באוכלוסיית  היחסי  מחלקם   1.5 פי  גבוה  קטלניות  בתאונות  צעירים  נהגים  של  היחסי  חלקם  כי  נמצא 

הנהגים בארץ. 

במחקר שערך המכון לחקר התחבורה התברר כי לְמלווה יש השפעה חיובית על התנהגות הנהג הצעיר 

על הכביש, בעיקר בחודשים הראשונים לנהיגתו. צירוף המלווה אל הנהג החדש הוא חלק מתכנית שלמה 

להכשרת הנהג הצעיר, הכוללת הן תרגול נהיגה במגרשי הדרכה והן העמקת לימוד התאוריה. כל זאת לשם 

הקניית הרגלי נהיגה טובים לנהגים הצעירים. 

הסוציולוג עוז אלמוג מתנגד להחלטה לצרף חונך מבוגר לנהג צעיר. לדעתו ההחלטה לצרף מלווה מַׁשֶדֶרת 

לנהג הצעיר מסר כפול וסותר: "אתה אמנם מתאים לקבל רישיון נהיגה, אבל מצמידים לך בייביסיטר". יתר 

על כן, אלמוג טוען כי חצי שנת חניכה היא גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, כי למעשה מכבידים כאן לא 

רק על הצעירים אלא גם על הוריהם. לדבריו "תאונות דרכים הן תוצאה של מחלה חברתית שאינה מטופלת 

כראוי. לא נכון להציע פתרון, בלי שנערך מחקר מקיף על הבעיה".

*   כיום נהג צעיר נדרש לנהוג בליווי נהג ותיק במשך שלושה חודשים.

/המשך בעמוד 5/
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נושא 4: תפקיד המחול בחיי הפרט ובחיי החברה

לאחרונה תחום המחול זוכה לפופולריות רבה בקרב הציבור הרחב.

הקטע שלפניך עוסק בתרומתו של המחול לפרט ובמקום הראוי לו במערכת החינוך.

כתוב מאמר ובו פרט את הסיבות לפריחתו של ענף זה בתקופה האחרונה, דּון בתרומתו של המחול 

לרוקדים ולצופים בו, והבע את דעתך על המקום שיש לייחד לו בחינוך. 

אמנות המחול
 ; bodyways.org מעובד על פי שי גיל, "לרקוד מבלי להשאיר עקבות", אתר האינטרנט(

אוהד נהרין, קורות חיים, אתר האינטרנט, גף פרסי ישראל 2005, משרד החינוך, מדינת ישראל;

ערן וישנקו, "להחזיר את המחול לקדמת הבמה", אתר האינטרנט, הספרייה של מט"ח(

אמנות המחול היא האמנות הקדומה ביותר מבין האמנויות. בטרם למד האדם לתת ביטוי להתנסויות 

שלו באמצעות חומרים כמו צבע, חומר וכו', הוא עשה כן באמצעות גופו שלו. מאז ומתמיד היה הריקוד 

אמצעי לביטוי של מגוון רגשות של בני אדם. הקדמונים רקדו בהזדמנויות שונות כדי לבטא שמחה, צער, 

אהבה, אומץ ופחד. הריקוד שימש אמצעי לשחרור מפחדים או להתמזגות עם כוחות הטבע. 

קשור  הריקוד  "בעיניי  אומר:   ,2005 לשנת  למחול  ישראל  פרס  זוכה  וכוריאגרף,  רקדן  נהרין,  אוהד 

לתחושות ולחושים. הרקדן צריך להיות מחובר לחושיו, לחולשותיו ולפחדיו, כדי לחבר את הגוף והנפש וכדי 

לשכלל את יכולותיו הפיזיות". לדעת נהרין, השכלול של יכולת התנועה מאפשר לאדם התחדשות פיזיולוגית 

ומנטלית. יתר על כן, המחול מעניק לאדם תובנות על עצמו, מעצב את תכונותיו וממצה את היכולות שלו.

ערן וישנקו, רקדן שעוסק בשיטת כתב תנועה, טוען: "בשל חשיבותו הרבה של המחול נדרש חינוך 

ולמחול כבר בגיל צעיר... היום מוקדש מעט מאוד מקום במערכת החינוך לחינוך לאמנות בכל  לתנועה 

התחומים ובעיקר בתחום המחול והתנועה. בהיעדר חשיפה לתחום זה, הסיכוי שבעתיד יבחרו התלמידים 

לעסוק בעצמם בתנועה או יגלו עניין ביצירות מחול הוא קטן מאוד. אם לא ניתן את דעתנו לכך כיום, 

נמצא את עצמנו חיים בחברה שהעשייה האמנותית בה היא דלה או שהיא נחלתה של שכבה דקה בלבד 

באוכלוסייה".

/המשך בעמוד 6/
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נושא 5: האם גם הדמוקרטיה למכירה?

הפגנה היא אחד מּכְלֵי הביקורת העומדים לרשות האזרחים במדינה דמוקרטית.

הקטע שלפניך מתאר שירות חדש המוצע באינטרנט — מפגינים להשכרה.

כתוב מאמר, ובו תאר את התפקיד של ההפגנה בחברה דמוקרטית, ודּון בשאלה: האם הפגנה 

מן הסוג המתואר בקטע עלולה לפגוע בעקרונות הדמוקרטיה?

הבע את עמדתך, ונמק אותה בעזרת דוגמאות.

מפגינים להשכרה
)מעובד על פי כתבה מאת יואב ריבק, הארץ, כ"ג בשבט תשס"ז, 12 בפברואר 2007(

לאחרונה הוקם באחת ממדינות אירופה אתר אינטרנט שנוסף להשכרת סרטים, כלי עבודה, מחשבים 

ומכשירי טלוויזיה, מציע שירות חדש ושנוי במחלוקת — מפגינים להשכרה. מטרת השירות היא לאפשר 

לאדם או לגוף כלשהו, המארגן מחאה ציבורית, להגדיל תמורת תשלום את מספר המפגינים שישתתפו 

באירוע, כדי למשוך את תשומת הלב של אמצעי התקשורת לאירוע, וכך להגדיל את השפעת האירוע על 

דעת הקהל.

עד כה הצטרפו לרשימת המפגינים להשכרה יותר מ־300 בני אדם. על כל אחד משמות המצטרפים 

העיניים  בצבע  וכלה  המגורים  ובאזור  בתמונה  החל  מפורטים,  נתונים  מובאים  שבאינטרנט  לרשימה 

ובמידת הנעליים. כמעט כולם נראים צעירים, נאים ובריאים — מסוג האנשים שכל ארגון ישמח אם יצעקו 

ברחובות את ססמאותיו או יצטלמו לעיתונים ולערוצי הטלוויזיה בתור מובילי המאבק שהוא מקדם.

דובר מטעם החברה בעלת האתר אמר: "המפגינים יכולים להחליט בעצמם באיזה סוג הפגנות הם 

מוכנים להשתתף. למשל, אדם אחד יבחר להפגין בעד רפורמות במערכת הבריאות, ואדם אחר יבחר להפגין 

נגדן".

הידיעה על השירות המוצע עוררה סערה ציבורית, ואחד העיתונאים כתב שתופעת המפגינים להשכרה 

"מאששת את ההנחה הרווחת בזמן האחרון שגם הדמוקרטיה היא למכירה".

נושא 6: שמו של אדם וזהותו

"... שלושה שמות נקראו לו לאדם: 

אחד מה שקוראים לו אביו ואמו, 

ואחד מה שקוראים לו בני אדם, 

ואחד מה שקונה הוא לעצמו. 

טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו..."
)מדרש תנחומא, פרשת ויקהל(       

לפי אחד הפירושים למדרש זה, שלושה דברים הם הקובעים את זהותו של אדם: 

החינוך שנותנים לו הוריו, המעמד של האדם בחברה, והאישיות שהוא בונה לעצמו.

כתוב מאמר, ובו דּון בשלושת הדברים הללו המעצבים את זהותו של האדם. הבע את דעתך על 

מידת חשיבותם, ונמק את דבריך בעזרת דוגמאות.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


