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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(.

הקפד לציין את מספר הנושא שבחרת ולהעתיק 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: מנהיגים ומנהיגּות

הקטע שלפניך עוסק בתופעת המנהיגּות.

כתוב מאמר, ובו דון בתכונותיו של המנהיג ובדרכי פעולתו, והסבר את סוד כוחו ואת השפעתו על 

המציאות החברתית.

הדגם את דבריך בעזרת דמות אחת או יותר של מנהיג )או מנהיגה( מתחום כלשהו )כגון פוליטיקה, 

חברה, תנועת נוער, ספורט(, מהתקופה שלנו או מן העבר.

מהי מנהיגות?
)מעובד על פי מאמר מאת ד"ר דן רונן, אלימות, מנהיגות וסובלנות בספורט, שפורסם באתר האינטרנט ִמנהל הספורט,

)28/05/2002 

יש גישות שונות להגדרת "מנהיגות" ולניתוח התופעה. באופן כללי אפשר להגדיר מנהיג כאדם המפעיל 

אנשים להשגת יעדים. מנהיגות היא צורך חיוני לקיומה של כל קבוצה: בלעדיה אין לקבוצה יכולת להתקיים. 

המנהיגות מושפעת ממבנה החברה והמשטר ומהמצבים שבהם היא פועלת. למשל בחברה השרויה במשבר, 

גֵדלה חשיבותם של המנהיגים — האנשים האחראים להבטחת קיומה של החברה.

חוקרים רבים התקשו להגדיר את התכונות העושות אדם למנהיג. קושי זה בא לידי ביטוי למשל כאשר 

מתבוננים בקבוצת ספורט: מי המנהיג של הקבוצה? האם זהו תמיד הקפטן? השחקן הטוב ביותר? החבר'מן 

האהוד? מישהו אחר? בדרך כלל המנהיג הוא זה שהקבוצה מאמינה שהוא בעל היכולת, יותר מאחרים, 

להוביל אותה לניצחון, והוא עצמו מצליח להוציא מחברי הקבוצה את המיטב.

הסוציולוג מקס וֶֶּבר פיתח תאוריה בדבר מקורות הכוח של המנהיג וקבע שלושה מקורות:

המקור הלֵגָלִי — מנהיג שמעמדו מוקנה לו מתוקף תפקידו וסמכויותיו החוקיות.   )1(

המקור המסורתי — מנהיג שכוחו נובע מתוקף מוצאו ומעמדו.  )2(

תכונות כריזמטיות — מנהיג השואב את כוחו מהאמונה של הציבור שיש בו כוחות מיוחדים.  )3(

היסטוריונים רבים עסקו בשאלה אם המנהיגים הם המשפיעים על תהליכים היסטוריים או להפך — 

תהליכים היסטוריים הם המשפיעים על המנהיגים. מי שהגדיר יפה את תפקיד המנהיג היה דוד בן־גוריון, 

שאמר כי "ההיסטוריה נעשית בידי העם... מנהיג הוא משרת הכלל, משרת האידאה; רוב המנהיגים המובילים 

שואבים את כוחם מהתמיכה ומההיענות שהציבור מעניק להם". לעומתו סבר דה־גול כי "לאנשים אין 

חשיבות; חשוב מי מפקד עליהם".

 /המשך בעמוד 3/



חיבור עברי, חורף תשס"ז, מס' 905031 - 3 -

נושא 2: "התרבות לא תמות"

קיצוץ בתקציב  למניעת  מוסדות התרבות בארץ  ראשי  על המאבק של  העיתון  מן  ידיעה  לפניך 

התרבות.

כתוב מאמר, ובו דּון בחשיבותם של מפעלי התרבות בארץ. במאמרך הבע את עמדתך בשאלה: 

האם המדינה צריכה לתמוך במפעלי תרבות גם כאשר תקציבה מוגבל?

בסס את דבריך על דוגמאות מתחומי תרבות שונים )כגון תאטרון, קולנוע, מחול, מוזיקה(. 

התאטראות בארץ: "נשבית את ההופעות"

)מעובד על פי כתבה מאת סער ורדי, שפורסמה באתר האינטרנט msn, בידור ישראלי(

בִססמה "התרבות לא תמות", יוצאים ראשי מוסדות התרבות בארץ למאבק בהחלטת הממשלה לקצץ 

9% מתקציב התרבות לשנת 2007. לטענתם, הקיצוץ יגרום לקריסתו של מפעל התרבות הישראלית.

המובילים  כל התאטראות  ראשי  חתומים  התרבות,  בתקציב  קיצוץ  למנוע  הדורש  חריף,  מכתב  על 

בישראל, וביניהם: הבימה, הקאמרי, בית לסין, תאטרון באר שבע, גשר, החאן הירושלמי, תאטרון היידישפיל, 

ותאטרון אורנה פורת לילדים ונוער. כמו כן חתומים עליו נציגי האופרה הישראלית והמועצה הציבורית 

לתרבות ואמנות.

כל אלה מאיימים להשבית את מוסדות התרבות והאמנות, ולבטל את כל ההצגות והמופעים המתוכננים 

בכל רחבי הארץ, אם הממשלה תאשר את הקיצוץ בתקציב התרבות. 

/המשך בעמוד 4/
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נושא 3: תפקיד התקשורת בחברה הדמוקרטית בשעת חירום

רדיו,  )עיתונים,  התקשורת  אמצעי  של  לתפקיד  בנוגע  מנוגדות  גישות  מוצגות  שלפניך  בקטעים 

טלוויזיה( בעֵת ֵחירום.

כתוב מאמר, ובו הצג את שתי הגישות, והסבר את הבעייתיות במתן מידע לציבור בעת חירום.

הבע את דעתך בנושא זה, נמק אותה, ובסס אותה על דוגמאות מאירועים שונים מן העבר או 

מן ההווה.

בשעת חירום מושמעת הדרישה להגביל את חופש הביטוי. בין הנימוקים של התומכים בהגבלות אלה   .I

אפשר לציין את השאיפה לשמור על המורל בחברה, את ההכרח להגן על ביטחון המדינה, את הצורך 

לשמור על ליכוד חברתי, וכדומה.

כך מוצבות בפני התקשורת, בשם החוסן הלאומי, דרישות להגבלות שעליה לקבלן בהכנעה ובשתיקה,   

לפחות כל עוד "רועמים התותחים ובנינו בחזית".

)מעובד על פי מאמר מאת פרופ' גבי וימן, פנים, גיליון 23, חורף 2003(

בישיבה הראשונה של מועצת העיתונות, בראשות הנשיאה החדשה של המועצה, השופטת בדימוס   .II

דליה דורנר, אמרה דורנר לחברי המועצה: "לדעתי, בכפיפות להחלטות הצנזורה, ראוי לה לתקשורת 

גם בתקופת חירום לנהל שיג ושיח חופשי ואף ביקורתי... יש לזכור כי תקשורת הנמנעת ממסירת 

מידע מציגה בפני הציבור מציאות מסולפת, וממילא פוגעת במשטרנו הדמוקרטי, שתקשורת חופשית 

היא הכרחית לקיומו".

)מעובד על פי כתבה מאת אסף כרמל, שוט למען חופש הביטוי, 

מתוך אתר האינטרנט הארץ, י"ט באלול תשס"ו, 12/9/2006(

/המשך בעמוד 5/
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נושא 4: בית הספר כיום

את  לשנות  ומציעה  כיום,  הישראלי  בבית הספר  הכותבת מבקרת את המתרחש  בקטע שלפניך 

השיטות הנהוגות כיום הן מבחינת דרכי הלימוד והן מבחינת המשמעת.

כתוב מאמר, ובו הגֵב על טענות הכותבת ועל המלצותיה, הבע את דעתך, ונמק אותה. 

בסס את דבריך על דברים שקראת ועל ניסיונך. 

כן, אדוני המורה
)מעובד על פי מאמר מאת פרופ' זוהר שביט, ידיעות אחרונות, כ"ט באב תשס"ג, 27/8/2003(

הרצון להתאים את בית הספר למושגים של חברה דמוקרטית מתקדמת, וכן הדימוי השלילי של מושג 

הסמכות, גרמו לכך שהמורים בבית הספר הישראלי איבדו את מעמדם, והם אינם נתפסים עוד כמקור 

סמכות.  

ערכים כמו הצטיינות, משמעת ושקדנות נזנחו, וההכרה בצורך להשקיע מאמץ בעבודה בכיתה ובבית 

הפכה לעניין מיושן. במקום ערכים אלה השתלטה השאיפה להפוך את בית הספר למקום של "חגיגה ללא 

הפסקה", שהחוויה היא תכליתו. 

הניסיון, הנכון ביסודו, לעודד את התלמידים לחשיבה עצמאית ולפתוח את תכנית הלימודים לרעיונות 

חדשים ומתקדמים, דחק את הצורך ללמד תחילה מיומנויות בסיסיות, להקנות מצע עמוק של ידע. רכישת 

מיומנויות וידע אפשרית רק על ידי לימוד בשיטות ה"מסורתיות". בלי שיטות אלה, מה שמכונה "עצמאות 

מחשבתית" אינו אלא ֶהכֵשר לִשטחיות ולבּורּות. 

גם כשרוצים להיות מאוד "מתקדמים", צריך להכיר בכך שבית הספר אינו מקום לחגיגה מתמשכת. 

למרות כל החידושים בשיטות ההוראה, עדיין רק מורה שתלמידיו תופסים אותו כסמכותי וכבקיא בתחום 

הידע שלו יכול להקנות השכלה ודעת. יתר על כן, עדיין לא נמצאה הדרך ללמד בלי סנקציות וענישה. לא 

שצריך להחזיר לידי המורה את המקל, אבל אי אפשר לצפות שמורה יוכל להטיל משמעת בלי שיוסמך 

להעניש בדרגות שונות של חומרה. השיטות הקרויות "מתקדמות" הפקיעו את הסמכות מן המורה, מפני 

שהכרה בסמכות מחייבת הכרה בגבולות ובהיררכיה. 

הגיעה השעה לשנות כיוון. לא לחזור לאחור, אלא ללכת בדרך הנכונה.

 

/המשך בעמוד 6/
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נושא 5: ניסויים בבעלי חיים

בקטע שלפניך הכותב טוען שיש הכרח לערוך ניסויים בבעלי חיים, גם אם הדבר כרוך בפגיעה 

בהם, כדי לשפר את בריאותם של בני האדם.

כתוב מאמר, ובו הצג את העמדות השונות בנושא הניסויים בבעלי החיים. הבע את עמדתך, ונמק 

אותה. בסס את דבריך על דוגמאות מתחומים שונים כגון רפואה, תזונה, לבוש, ועוד. 

מדוע מחקר בבעלי חיים הוא הכרחי?
)מעובד על פי מאמר מאת פרופ' אלכס צפרירי, גלילאו, אוגוסט 2006(

ניסויים בבעלי חיים תרמו בעבר, וממשיכים לתרום כיום, תרומה חיונית להבנת עולם החי, לשמירה 

על בריאות האדם ולהבטחת רווחתו. 

הישגים רבים בתחום הרווחה והבריאות של בני האדם הושגו בזכות מחקר ביו־רפואי. אחד האמצעים 

החשובים במחקר הזה )אם כי לא היחיד( הוא ניסויים בבעלי חיים. ללא מידע מחקרי מסוג זה, תוחלת 

החיים של תושבי העולם המפותח הייתה מחצית מתוחלת החיים שלה הם זוכים כיום. בלי חיסונים בני 

האדם היו חשופים למגפות המפילות המוני חללים ונפגעים, כמו מגפת הפוליו )שיתוק ילדים(. 

בשנים האחרונות התעוררה בציבור התנגדות לניסויים בבעלי חיים. התנגדות זו נובעת, בין השאר, 

מהשינוי שחל ביחס אל בעלי החיים בימינו. הקשר בין תושב העיר לבין בעלי חיים הצטמצם בימינו לגידול 

חיות מחמד, ומשום כך בעלי חיים נתפסים כיצורים נחמדים מעוררי הזדהות. התפיסה האידילית הזו 

הועצמה על ידי תעשיית הבידור, המייצרת דמויות בעלי חיים מואנשות ו"חמודות". 

הדרישה להימנע מניסויים בבעלי חיים נענתה בארצות המפותחות באמצעות חקיקה להבטחת רווחת 

החיות. זאת ועוד, החוקרים בתחומי הביו־רפואה קיבלו על עצמם מגבלות רבות כדי לשמור על רווחת 

חיות הניסוי, והתהליך הזה כנראה יימשך עוד ועוד.

אך מה יקרה אם יופסקו לחלוטין הניסויים בבעלי חיים? האם יש מקום להתחשב בכאב ובסבל 

של בעלי החיים, בלי שום קשר לתועלת של בני האדם? התוצאה של כל פגיעה במחקר הביו־רפואי תהיה 

האטה משמעותית בצבירת ידע על עולם החי, על גופנו ועל הפגעים העלולים לייסרנו. 

נושא 6: יחיד מול חברה

"לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל"   )מסכת ברכות, דף מט, עמוד ב(

במובאה זו מוצגת עמדה של חז"ל המצדדת במחויבותו של האדם לחברה שבה הוא חי.

כתוב מאמר, ובו דון בגישה זו בהשוואה לגישה הרווחת כיום, שלפיה מחויבותו של האדם היא 

קודם כול למימושו העצמי. בסס את דבריך על דוגמאות מחיי הפרט ומחיי הכלל.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


