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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: קווים לדמותו של הנוער הישראלי כיום

בקטע שלפניך מוצגים שינויים שחלו בתיאור דמותו של הנוער הישראלי במהלך השנים.

כתוב מאמר על דמותו של הנוער החי בארץ כיום.

דּון בהשפעת ההתפתחויות  בני הנוער בישראל,  תאר דפוסי התנהגות המאפיינים את  במאמרך 

הטכנולוגיות על חייהם וכן ביחסם לחברה שבה הם חיים. הבע את דעתך בנושא. 

שינויים בדמותו של הנוער
)מעובד על פי המאמר "קווים לדמותו של נוער המסכים", מאת אליעזר בן רפאל, פנים, גיליון 37, נובמבר 2006(

מאז ומתמיד היה מקובל בציבור הישראלי להגזים בתיאור דמות הנוער, ובמשך השנים הציגו את 

דמותו באופנים שונים ו"הדביקו" לו כינויים שונים. שנים רבות הוצג הנוער כ"צבר" — קוצני מבחוץ ומתוק 

מבפנים — או כ"יהודי חדש" שהוא חלק מדור של יהודים אשר לא ידעו את ההשפלה של חיי הגלות, ואשר 

ניחנו בזקיפות קומה ובעצמאות. משנות הארבעים והחמישים זכורות אמירות של מנהיגי האומה, שתיארו 

דור זה כ"דור המכבים המחודש" שכמוהו לא היה בישראל זה מאות שנים. בשנות השישים המוקדמות חלו 

שינויים בחברה הישראלית שהתבטאו באינדיבידואליזציה ובגישה חומרנית־אגואיסטית אצל בני הנוער. 

"חריף, מהיר  "דור האספרסו" שהוא  כגון  לכינויים  הנוער  אז  זכה  בעקבות התפיסות החברתיות האלה 

וזול". אבל ב־1967, משפרצה מלחמת ששת הימים, חזרו ונשמעו נימות אחרות לחלוטין, המזכירות את 

פולחן הנוער בעשורים הראשונים לקום המדינה, ואנשים ָשבו לדבר על תחיית "דור המכבים".

בעשורים האחרונים התפתחה החברה הישראלית בתחומי התעשייה והטכנולוגיה, והתבססה מבחינה 

עמוקים  לשינויים  וגרמה  מערביים  לסטנדרטים  מאוד  אותה  קירבה  זו  התפתחות  ודמוגרפית.  כלכלית 

בתרבותה. החברה הישראלית נעשתה פתוחה יותר לעולם ורב־תרבותית. בעקבות שינויים אלה והשפעתם 

העמוקה על חיי הנוער נשכח מיתוס ה"צבר", והנוער היום מכונה לעתים "נוער המסכים".

התפתחות הטכנולוגיה ומעורבותה בחיי היום־יום מביאה רבים מבני הנוער להעביר חלק גדול מזמנם 

מול מכשירים אלקטרוניים. מדובר בעיקר במחשב, על כל מגוון הפעילויות שהוא מאפשר, ובטלוויזיה על 

שלל הערוצים שהיא מציעה. אצל רבים מבני הנוער עיסוק זה הופך למרכיב מרכזי בחייהם, המשפיע באופן 

משמעותי על התפתחותם ועל דמותם.

/המשך בעמוד 3/
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נושא 2: מזון אורגני

בשנים האחרונות הולכת וגוברת צריכת מזון אורגני.

בקטע שלפניך מתואר הביקוש הרב למזון אורגני, אף על פי שלא הּוכחה עדיפותו על פני מזון 

רגיל. 

כתוב מאמר, ובו הצג את הגישות השונות לנושא, דּון ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מן הגישות, 

הבע את עמדתך בנושא ונמק אותה.

מזון אורגני — האומנם עדיף על מזון רגיל?
)מעובד על פי מאמר מאת פרופ' ישראל ניר, גלילאו, גיליון 79, מרץ 2005 

וכן על פי מאמר מאת דן אבן, אתר ynet ידיעות אחרונות, 14/05/07(

תעשיית המזון האורגני צמחה בעשור האחרון לממדים מרשימים, והביקוש למוצרי מזון אורגניים 

הולך וגדל. אמנם רק כ–2% מהירקות והפירות שנמכרים בשוק המקומי בארץ הם אורגניים, אך בשנת 2006 

נרשמה עלייה של 25% במכירות של מזון אורגני בישראל.

המונח "מזון אורגני" מציין מוצרי מזון אשר יוצרו לפי עקרונות החקלאות האורגנית. מזון זה כולל 

גידולים חקלאיים ומוצרים המופקים מבעלי חיים באמצעות שיטות גידול מסורתיות. בשיטות המסורתיות 

היצרנים נמנעים משימוש בחומרים כימיים כגון דשנים, מדבירי חרקים או מזרזי גדילה. להעשרת הגידולים 

החקלאים משתמשים בדשן אורגני, המבוסס על הפרשות של בעלי חיים או על שיירי צמחים. כדי להגן על 

הצמחים מפגיעות של חרקים, הם משתמשים בשיטות של הדברה ביולוגית במקום בכימיקלים.

וערכו  יותר  טוב  שטעמו  טוענים  אורגני,  מזון  של  וצריכה  בייצור  התומכים  והצרכנים  החקלאים 

התזונתי גבוה מזה של מזון המיוצר בשיטות המקובלות.

לזיהום  לגרום  עלול  האורגני  בזבל  נכון  לא  טיפול  חסרונות.  גם  יש  האורגנית  לחקלאות  זאת,  עם 

הגידולים. נוסף על כך, מחירם של המוצרים האורגניים גבוה ממחירם של מוצרים רגילים, והדבר נובע 

מהעלות הגבוהה של ייצורם. עד היום לא הוכחה במחקר ההשפעה של מוצרים אורגניים על בריאות האדם. 

לפיכך, תרומת המזון האורגני לבריאות עדיין שנויה במחלוקת.

/המשך בעמוד 4/  
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נושא 3: לומדים בבית

בקטע שלפניך מתוארות שיטות חינוך השונות במהותן מן המסגרת החינוכית המקובלת.

לפי שיטות אלה הילדים אינם לומדים בבית הספר אלא בבית, על פי תכנית מובנית או באופן 

טבעי.

כתוב מאמר ובו הצג את הייחוד שבשיטות האלה, בהשוואה לשיטות החינוכיות המקובלות. 

דּון בחסרונותיהן וביתרונותיהן והבע את דעתך עליהן.  נמק את דבריך.

בית ספר? שהילד ילמד בבית
)מעובד על פי כתבה מאת מורן זליקוביץ', אתר ynet ידיעות אחרונות, 22/08/05(

יש  הלימודים החדשה,  לשנת  לבית הספר  ילדיהם  לשלוח את  בכל הארץ מתכוננים  בזמן שהורים 

קבוצה של עשרות הורים, שהאחד בספטמבר עבורם הוא בסך הכול עוד תאריך סתמי ביומן. על פי נתוני 

משרד החינוך, משפחות רבות מעדיפות שלא לשלוח את ילדיהן למערכת החינוך, אלא לגדל אותם בבית 

במסגרת "החינוך הביתי". 

על פי שיטת "החינוך הביתי המסודר", ההורה הוא גם מורה, והוא מלמד בהתאם לקצב של הילד 

ובהתאם לרצונות הילד. חלק מההורים מעדיפים לשלב מורה פרטי בבית, אולם יש גם הורים הבוחרים 

ברעיון מעט יותר קיצוני של "חינוך ביתי חופשי". על פי שיטה זו, אין זה תפקידו של ההורה ללמד את הילד; 

הילד הוא אדם חופשי לחלוטין, הבוחר בעצמו באופן טבעי מה ללמוד ומה לא ללמוד.

"אין לימודים בכלל, והילדים בחופש כל השנה", מתמצתת את השיטה אם לשישה ילדים מהגליל, 

לנו. אני לא  שחיים בשיטת החינוך החופשי. "הכול נלמד באופן טבעי, על פי הדברים שהחיים מזמנים 

מלמדת אותם שום דבר מובנה, והכול הם לומדים מעצמם. כמו שהם לומדים ללכת, כך הם לומדים לקרוא 

ולכתוב. אם הילד רוצה, אין לו בעיה ללמוד זאת. אני מעוניינת שהלמידה תבוא מסקרנות טבעית, ולא 

מכיוון שמישהו קבע שבגיל 6 צריך ללמוד קריאה וכתיבה".

על החשש שהילדים לא יעמדו בדרישות של המוסדות להשכלה הגבוהה אומרת האם: "אני מאמינה שמה 

שרוצים באמת, אפשר להשיג. אם ירצו תעודת בגרות, הם ילמדו וישיגו אותה. לא צריך 12 שנה לשם כך. 

כרגע איני רואה סיבה להשקיע במשהו שאין לי מושג אם הוא רלוונטי או לא". 

/המשך בעמוד 5/
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נושא 4: מוזיקת שוליים

יש הטוענים כי המוזיקה של להקות השוליים היא מוזיקה בוטה ועוקצנית, ואילו אחרים טוענים 

כי אף על פי שלהקות אלה אינן זוכות להכרה, הן יוצרות מוזיקה משמעותית.

לפניך קטע מתוך כתבה של סולן הלהקה המפורסמת "הדג נחש". בקטע טוען הכותב שיצירות 

המוזיקה החשובות נוצרות היום דווקא בלהקות השוליים. 

כתוב מאמר, ובו הבע את דעתך על חשיבותה של המוזיקה הנוצרת בשוליים ועל הדרך הנאותה 

להתייחס אליה. נמק את דבריך באמצעות דוגמאות מיצירות מוזיקליות המוכרות לך.

ניצוץ הּכֵנּות המוחלטת
)מעובד על פי מאמר מאת שאנן סטריט, ארץ אחרת, גיליון 40, יוני-יולי 2007(

כשאני מנסה להבין את ההתרחשויות והכיוונים במוזיקה הישראלית, כשאני מבקש לזהות מגמות 

עתידיות, אני מביט הִצדה אל השוליים. ׁשם, בקרב היוצרים והמַבצעים שטרם זכו להצלחה, ניתן לזהות 

בנקל את הניצוץ של הּכֵנות המוחלטת. 

למרבה הצער, במציאות הישראלית ההופעות של השוליים, גם אם הן מרתקות מבחינה אמנותית, 

נערכות במקומות קטנים שבהם הִמפרט הטכני אינו מספק, ומטופלות בכוח אדם לא מיומן. בשולי תעשיית 

המוזיקה רוחשים ומבעבעים כל מה וכל מי שיסעירו מחר או מחרתיים את חובבי המוזיקה המקומית, ובכל 

זאת אין כמעט מקום "נורמלי" לשמוע אותם כמו שצריך. נדמה שאיש לא ִהפנים את החשיבות של יצירות 

השוליים. ייתכן שבישראל חסר הבסיס הכלכלי למועדונים כאלה, אבל נראה שהסיבות לבעיה בישראל הן 

עמוקות יותר. יש זלזול מובנה בכל מי שאינו מצליח מיד. אין מכירים בחשיבות של אמני השוליים כמי 

שצועדים לא רק לצד המחנה אלא אף לפניו.

ולהיזכר בשיר שהסעיר אותו כשהוא שמע אותו.  יכול להסתכל אחורה  אני בטוח שכל אחד מכם 

האנשים  מוזיקלית.  לחדשנות  אלא  מסחרית  להצלחה  קשור  להיות  חייב  לא  זה  להסעיר  אומר  כשאני 

שיסעירו אותנו מחר, נמצאים כבר היום בלהקות שוליים.

/המשך בעמוד 6/
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נושא 5: תיירות איכותית

הקטע שלפניך דן בחשיבותה של תיירות איכותית, ומוצג בו התקנון הבין–לאומי של ארגון התיירות 

העולמי.

כתוב מאמר, ובו הצג את חשיבותו של התקנון הבין–לאומי לפיתוח תיירות איכותית, ודּון בהתנהגות 

הנאותה הן של התייר הישראלי המבקר בחוץ לארץ, והן של החברה הישראלית המארחת תיירים.

בסס את דבריך על דוגמאות.

זרקור על קידום ופיתוח תיירות איכותית
)מעובד על פי מאמר שפורסם באתר ִמנהל חברה ונוער, מאגר מידע ארצי(

בשנים האחרונות הנסיעה לחו"ל נעשתה לדרך בילוי המקובלת על שכבות נרחבות בחברה הישראלית. 

במיוחד בולטת התופעה של בני נוער וצעירים הנוסעים לחו"ל באופן עצמאי או במסגרות מאורגנות. לא 

פעם מגיעים בני הנוער והצעירים אל יעדים בארץ ובחו"ל, ומביאים עִמם נורמות ודפוסי התנהגות בלתי 

נאותים הפוגעים במארחים, בתרבותם, במנהגיהם ובשגרת חייהם.

בעולם  רבים  במקומות  טווח.  ארוך  הוא  ישראל  ולמדינת  הישראלי  התייר  לתדמית  הנגרם  הנזק 

מתייחסים לישראלים בחשדנות ובקרירות, וכדי לתקן נזק זה דרושה פעולה נמרצת של חינוך והסברה. 

בעצרת של ארגון התיירות העולמי בצ'ילה בשנת 1999 התקבל התקנון הבין–לאומי לתיירות איכותית. 

כמכשיר  התיירות  ותרבויות;  עמים  בין  ולכבוד  להבנה  התיירות  תרומת  סעיפים:  תשעה  כולל  התקנון 

להגשמה עצמית; התיירות כגורם פיתוח; התיירות כגורם להפצת המורשת התרבותית של האנושות וכגורם 

התורם לפריחתה; התיירות כפעילות המביאה תועלת לארצות ולקהילות המארחות; חובותיהם של בעלי 

העניין בפיתוח התיירות; הזכות לתיירות; חופש התנועה התיירותית; זכויות העובדים והיזמים בתעשיית 

התיירות.

מן התקנון עולה הצורך ביחס של סובלנות וכבוד למגוון האמונות הדתיות, הפילוסופיות והמוסריות. 

כמו כן עולה ממנו כי על העוסקים בפיתוח התיירות וכן על התיירים עצמם מוטל לשמור על דרכי ההתנהגות 

והמסורות החברתיות והתרבותיות של כל העמים, כולל מיעוטים ועמים ילידים, ולהכיר בערכן.

בתקנון מודגשות גם ההשפעות העצומות של הפעילות התיירותית על הסביבה, הכלכלה והחברה — הן 

של המדינות המשגרות תיירים והן של המדינות הקולטות אותם. 

/המשך בעמוד 7/
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נושא 6: ארגון הזמן

"אל תאמר לכשֶאּפָנה אשנה — שמא לא תִּפָנה" )מסכת אבות, פרק ב, משנה ד(

במשנה זו חז"ל מזהירים את האדם שלא יאמר שילמד תורה כאשר יתפנה מעיסוקיו, פן יטרידו 

אותו עניינים חדשים ואז לא יגיע ללימוד תורה. )על פי פירוש פ' קהתי(

בנושאים המרכזיים בחיינו מפני  על הנטייה שלנו לדחות את העיסוק  זו  אפשר ללמוד ממשנה 

טרדות היום־יום.

בנושאים  העיסוק  לדחיית  בסיבות  דּון  זו,  נפוצה  נטייה  על  דעתך  את  הבע  ובו  מאמר,  כתוב 

המרכזיים והצע דרכים להתמודדות עִמה. בסס את דבריך על דוגמאות. 

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


