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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: הזמר העברי כראי לערכי החברה

החגיגות לכבוד 60 שנים למדינת ישראל ָשבו והעלו לתודעת הציבור את שירי ארץ־ישראל, המלווים 

את המדינה בכל תקופותיה.

בקטע שלפניך טוענת הכותבת שהשינויים בזמר העברי מבטאים שינויים בערכי החברה בישראל.

בישראל  ערכי החברה  העברי משקף את  הזמר  כיצד  הסבר  זו,  טענה  על  הגב  ובו  כתוב מאמר 

בזמננו, והדגם באמצעות שירים המוכרים לך.

תמורות ביחס למולדת בשירי ארץ–ישראל
)מעובד על פי מאמר מאת ד"ר טלילה אלירם, מפנה, ספטמבר 2007(

שירי ארץ־ישראל עוסקים הן בחוויות אישיות והן בחוויות משותפות לכלל החברה. אחד הנושאים 

הפליגו  הראשונות  העליות  בתקופת  לארץ־ישראל.  למולדת,  היחס  הוא  ארץ־ישראל  בשירי  המרכזיים 

ונכונות להקרבה. הם היו ספוגים בלהט  השירים בשבח הארץ, שפעו אופטימיות והביעו אהבת מולדת 

העשייה ובחדוות היצירה. לַנחישות, לביטחון, לאומץ ולשמחה שבמילות השירים היה ביטוי גם בלחנים, 

שהם בעלי מקצב של ַמרש או של ריקודי הורה.

נתן  הדעות  הוגה  לדעת  זו?  תקופה  של  השירים  מן  העולות  הללו  והמסירות  הנחישות  נבעו  מאין 

רוטנשטרייך, התאפיין היישוב בארץ־ישראל בראשיתו במחויבות עמוקה למטרה משותפת, שהיא תנאי 

ערכי  על  הנשענת  חברה  ובניית  בארץ־ישראל  עברית  לאומית  לתחייה  שאיפה  הציוני:  החזון  להשגת 

זו, שהתקיימה גם בשנותיה הראשונות של המדינה, סייעה בגיבוש חברה בעלת  הסוציאליזם. מחויבות 

חוסן נפשי ועוצמה רוחנית.

התרבות המוזיקלית שנוצרה באותן שנים, שירי שיבולים ורועים ושירי נופים, ביטאה גם אידאולוגיה 

של ִקרבה לאדמה ורצון להידמות לעברי הקדמון. 

ותרבותיים.  אידאולוגיים  שינויים  הישראלית  בחברה  חלו  למדינה  והשלישי  השני  העשור  במהלך 

הערכים החברתיים כמו סוציאליזם, שיתופיות וסולידריּות החלו לפנות את מקומם לערכים כמו תחרותיות, 

על שירי  והשפיעו  בישראל  גם בתרבות המוזיקלית  ביטוים  שינויים אלה מצאו את  ונהנתנות.  הישגיות 

ארץ־ישראל, כפי שאמר אהוד מנור )בריאיון בשנת 1996(: 

"השיר האישי נעשה רווח בעולם כולו. התופעה הבולטת ביותר בזמר היא שחדלנו לשיר בגוף ראשון 

רבים. לא עוד 'אנחנו שרים לך מולדת ואמא', אלא 'נתתי לך חיי, ירדתי על ברּכַי'. היחס השתנה, כי 

החלו להיבקע סדקים בחברה הישראלית".  

  
 /המשך בעמוד 3/
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נושא 2: ניצול יתר של משאבי הטבע

הקטע שלפניך מציג דוגמה לנזק שנגרם לטבע, ומעלה את השאלה מי אשם בנזק זה.

כתוב מאמר ובו דּון בטענות שהועלו בקטע, הבע את דעתך עליהן ונמק את דבריך באמצעות דוגמאות 

אחרות לניצול יתר של משאבי הטבע )כגון הרס יערות הגשם, הכחדת בעלי חיים, בזבוז מים(.

אירופה התמכרה לדגים מאפריקה
)מעובד על פי מאמר מעיתון הארץ, ב–17/1/2008(

מחקרים אחדים שנעשו מטעם האו"ם ומטעם האיחוד האירופי מגלים תמונה עגומה של אוכלוסיות 

זה אוכלוסיית הדגים  ויצורים אחרים החיים במים בחופי צפון–מערב אפריקה. מתברר שבאזור  הדגים 

החיים במים עמוקים היא רבע ממה שהייתה לפני 25 שנה. דגים מסוימים — המבוקשים מאוד במסעדות 

היוקרה או שדגים אותם למטרות מסחריות אחרות — נעלמו או נמצאים בסכנת הכחדה.

הסיבה לתופעות אלה ברורה: דיג–יתר. צי עצום של ספינות דיג ומכמורות תעשייתיות מאירופה, מסין 

וממדינות נוספות "מרוקן" את הים בצפון–מערב אפריקה ומנֵַשל את הדייגים המקומיים מפרנסתם. דייגים 

אפריקנים מאשימים את האירופים בזללנות ובצריכת–יתר, שיש בהן ביטוי לחוסר אכפתיות כלפי הדייגים 

האפריקנים הוותיקים.

פקידים מהאיחוד האירופי טוענים כי מדינות אפריקה נכשלו בפיקוח על הדיג, ולכן הן אשמות במצב. 

לדבריהם, בשל תאוות בצע של ממשלות באפריקה הן מֹוכרות לזרים זכויות דיג רבות יותר משניתן לספק 

ומאפשרות לספינות בלתי מּוְרשֹות לדוג באזורי רבייה.

/המשך בעמוד 4/
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נושא 3: תואר ראשון בתיכון

הקטע שלפניך מציג תכנית שבה תלמידים משלבים בין לימודיהם בבית הספר התיכון ובין לימודים 

אקדמיים.

כתוב מאמר ובו דּון במטרות של תכנית זו, הבע את דעתך על התכנית ועל השפעתה, ונמק את דבריך.

 

גם תיכון וגם אוניברסיטה

)מעובד על פי כתבה מאת אבישג בדש־זברו, ידיעות אחרונות, 28/12/2007(

לימודים  עם  תיכון  ספר  בבית  לימודים  משלבים  הארץ  במרכז  בתיכונים  הלומדים  רבים  תלמידים 

באוניברסיטה. אחת מתכניות הלימודים האלה, המופעלת בגוש דן, בנויה משני שלבים:

הלימודים  בשנת  לימוד,  שעות   80-60 במשך  ְקַדם־אקדמית  במכינה  לימודים  הוא  הראשון  השלב 

הראשונה בתיכון. במכינה לומדים התלמידים להכיר את שיטות הלימוד הנהוגות באוניברסיטה. 

השלב השני הוא השתתפות בלימודים אקדמיים בתום הלימודים במכינה.   

מבין התלמידים שסיימו את המכינה בהצלחה, מאותרים המצטיינים, והם משולבים בקורסים אקדמיים 

באוניברסיטה, לצד סטודנטים רגילים. הם אף רשאים לצבור נקודות זכות אקדמיות בכמה קורסים.

רוב התלמידים המשתתפים בתכנית זו מדווחים שהם מרוצים: הלימודים אינם מקשים עליהם, והם 

רואים בלימודים אלה ניסיון שעשוי לעזור להם בעתיד. אחד התלמידים מספר שאמנם קשה לו, אך הוא 

חש שהוא מרוויח מזה. עם זאת, לדעתו הלימודים בבית הספר התיכון קודמים לכול. הוא ציין שאם ייפגעו 

לימודיו בתיכון — יפסיק להשתתף בתכנית המיוחדת.

מארגני התכנית שואפים להגיע לבתי ספר רבים ככל האפשר. במסגרת התכנית נעשים מאמצים רבים 

ומי שמתקשה  ותמיכה. עלות התכנית היא כאלפיים שקלים לתלמיד,  בייעוץ, הכוונה  לסייע לתלמידים 

במימון, מקבל תמיכה כספית הכוללת החזר דמי נסיעות ושכר לימוד.

/המשך בעמוד 5/



חיבור עברי, קיץ תשס"ח, מס' 905031 - 5 -

נושא 4: קומיקס

בדצמבר 2007 נפתח בחולון מוזאון לקריקטורות ולקומיקס.

בקטע שלפניך הכותב טוען כי הקומיקס הוא תחום אמנותי ראוי וייחודי, בניגוד לדעה הרווחת שאינה 

רואה בו מעשה אמנות.

כתוב מאמר ובו הבע את עמדתך כלפי טענה זו, נמק את דבריך, ובסס אותם על סוגים שונים של 

קומיקס המוכרים לך. 

לא רק גיבורי–על וחיות מדברות
)מעובד על פי מאמר מאת אורי ברוכין, באתר NRG, ב–11/11/2005(

כמדיום  מקומו  מתבסס  שכיום  נראה  כן  פי  על  ואף  היוולדו,  מיום  לקומיקס  קמו  רבים  מתנגדים 

אמנותי ייחודי הראוי להערכה.

המאפיין הייחודי ביותר של הקומיקס הוא שילוב בין שפה כתובה ובין סימנים גרפיים, כדי לספר 

שהציורים  מפני  בו–בזמן,  מתקיימים  הסיפור  של  וה"אחרי"  ה"לפני"  קומיקס,  קוראים  כשאנו  סיפור. 

המתארים אותם נמצאים זה לצד זה על הדף. מתוך החללים הלבנים שבין תמונה אחת לזו שאחריה נוצרת 

ורטוריים  סיפוריים  אמצעים  שלל  עומדים  הקומיקס  של  לרשותו  הקורא.  של  בראשו  בעלילה  "תנועה" 

המיוחדים לו, ומשום כך אפשר בהחלט לראות בו תחום אמנותי נפרד ועצמאי.

סוגי הקומיקס הם מגּוונים, שכן הוא מטפל בכל ז'אנר ספרותי מוכר. בעשרים וחמש השנים האחרונות 

התפרסמו בעולם יצירות קומיקס מקומדיה עד טרגדיה, מרומאן ביוגרפי עד פשע ומסתורין, ממערבונים 

ואגדות עד קומיקס תיעודי–היסטורי. יצירות קומיקס רבות מצטיינות בעומק, מורכבות ומעוף.

לעומת זאת, התקבל בציבור הרחב רושם מוטעה שקומיקס מתאר רק גיבורי–על )כמו "סופרמן"( או 

מבטא בעיקר הומור של חיות מדברות. לדעתי זו טעות הנובעת מאי–היכרות עם הקומיקס.

גם בישראל יש עוד ועוד יוצרי קומיקס )הוותיקים והמוכרים שבהם הם דודו גבע ז"ל ואורי פינק(. 

היוצרים נחשפים למגוון השפעות מרשת האינטרנט ומקהילת חובבי קומיקס תוססת. זאת תמצית הקומיקס 

על קצה המזלג. עכשיו — צאו וִקראו. 

/המשך בעמוד 6/
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נושא 5: ספורט נשים בישראל

הקטע שלפניך עוסק בספורט תחרותי של נשים בישראל.

בקטע זה מועלית טענה שקידום ספורט הנשים עשוי להביא לשינוי הסטראוטיפים על נשים.

כתוב מאמר ובו הבע את עמדתך כלפי טענה זו, דּון בקשיים של נשים לעסוק בספורט תחרותי 

מצד אחד, ובגורמים המעודדים אותן לעסוק בו מצד אחר. בסס את דבריך על דוגמאות מתחומי 

ספורט שונים.

החומרים שמהם עשויות ספורטאיות מצליחות
)מעובד על פי כתבה מאת מיכל בן דוד, קוסמופוליטן, ספטמבר 2007(

בעבר היה קשה להתגאות בספורט הנשים בישראל. נכון, היו לנו אסתר רוט־שחמורוב ויעל ארד, אך 

הן היו יחידות בדורן. בשנים האחרונות עוד ועוד שמות של ספורטאיות ישראליות מופיעים בטבלאות 

לבדה. אינה  המצטיינת,  הישראלית  הטניסאית  פאר,  שחר  העולמיים.  הספורט  איגודי  של  ההישגים 

התעמלות  שחייה,  כדורסל,  אחרים:  ספורט  בענפי  גם  פסגות  לכבוש  מצליחות  ישראליות  ספורטאיות 

הספורט  של  האינטנסיביות  מחיר.  מהן  גובות  אלה  הצלחות  אבל   — אמנותית  התעמלות  מכשירים, 

התחרותי פוגעת בחיי החברה, בלימודים, ופעמים רבות גם בזוגיות. נוסף על כך הספורטאיות נמצאות 

לעתים קרובות בחוץ־לארץ לצורך תחרויות או אימונים.

ספורטאית אחת המציגה היבט אחר של העיסוק בספורט מספרת: "אני באה ממנטליות של מחויבות 

מוחלטת לספורט. אין לי בעיה עם הוויתורים שאני צריכה לעשות. כשבחרתי לחיות חיים של ספורטאית, 

הבנתי שאצטרך להקריב הרבה דברים, ושהחיים שלי יהיו שונים מחיים של בנות אחרות בגילי". ספורטאיות 

אחרי  שלאחריה.  הכפיים  מחיאות  ובזמן  קהל  בפני  ההופעה  בזמן  ההתרגשות  את  אף  מציינות  אחרות 

הופעה מוצלחת יש להן הרגשה של סיפוק עצום, שהופך את כל האימונים שלהן למשתלמים בעבורן.

"קפטן" נבחרת ישראל בכדורסל אומרת: "נכון להיום כ־15% מכלל הספורטאים בישראל הם נשים. 

אנחנו שואפות להגיע ל־50% אחוזים בתוך 8 שנים. אחת המטרות החשובות שלנו היא לקדם את ספורט 

הנשים בישראל, ובאמצעות קידום זה תושג מטרה נוספת: שינוי הסטראוטיפים הרווחים בחברה בנוגע 

לנשים. את זה אפשר לעשות רק על ידי תכנית חינוכית ארוכת טווח".

נושא 6: רשלנות פושעת

"ּגַם ִמְתַרּפֶה בְִמלַאכְּתֹו, ָאח הּוא לְבַעַל ַמְׁשִחית".     )משלי, י"ח, ט'(

אחד הפירושים לפסוק זה הוא שאדם המתרשל במלאכתו, מזלזל במשימה המוטלת עליו 

ומּוַסר העבודה שלו נמוך — דומה לאדם שמחבל ומשחית בזדון.

כתוב מאמר ובו הסבר את הטענה העולה מפירוש זה, הבע את דעתך עליה, ונמק אותה בעזרת 

דוגמאות מתחומים שונים )לדוגמה: רפואה, תחבורה, בנייה, ביטחון(.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


