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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: משתלם לשלוט ברגשות

הקטע שלפניך עוסק בשאלה: האם עדיף לבטא רגשות או להסתירם?

כתוב מאמר ובו דּון בשאלה זו מהיבטים שונים, הבע את עמדתך כלפיה, ובסס את דבריך על 

דוגמאות מהעולם המוכר לך.

האם עדיף לבטא או להסתיר רגשות? ממחקרים שונים עולה כי לביטוי רגשות יש מספר תפקידים 

חשובים, כמו תקשורת אפקטיבית ופיתוח ושימור יחסים חברתיים. אולם בתנאים מסוימים הבעת 

רגשות עשויה לטמון בחובה מוקשים. למשל, הבעת רגשות שליליים באופן קבוע, בעיקר רגשות כעס, 

מהווה גורם סיכון ללקות במחלת לב. פעמים אחדות התגובה הנכונה היא דווקא להסתיר רגשות כמו 

במצבים חברתיים מסוימים )למשל, ניסיון לדכא כעס בעת יישוב סכסוכים(.

היכולת לנווט בין הבעת רגשות לבין הסתרתם חשובה מבחינה חברתית.

במחקר שהתפרסם בגיליון יולי של כתב עת העוסק בפסיכולוגיה, בדק צוות חוקרים את ההשערה 

שהסתגלות מוצלחת תלויה ביכולת לבטא או להסתיר רגשות במצב החברתי הנתון. במחקר נטלו חלק 

87 סטודנטים. הסטודנטים החלו את לימודיהם באוניברסיטה כחודש ימים לפני תחילת המחקר, 

המשתתפים  כי  עולה  המחקר  מתוצאות  שלהם.  והקשיים  הלחץ  מידת  את  שמדד  שאלון  ומלאו 

שנתיים  כעבור  שהצליחו  אלה  הם  הניסוי,  הוראות  לפי  במעבדה  רגשותיהם  את  לווסת  שהצליחו 

להסתגל בצורה הטובה ביותר למעבר לחיי האוניברסיטה. כלומר, היכולת להחביא או להבליט רגשות 

כפי שנדרש מהסיטואציה החברתית מנבאת הסתגלות טובה יותר לשינויים גדולים בחיים.

)http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaAriclePrintpreview,1,2506.L-294 :מעובד על פי האתר(
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נושא 2: תמריץ להצלחה בבחינות

הקטע שלפניך מציג שיטה שנוסתה במחקר במטרה לעודד הצלחה בבחינות.

כתוב מאמר על השאלה: האם שימוש בתמריץ כספי הוא חינוכי?

במאמרך הצג דעות שונות בנושא זה, הבע את עמדתך ונמק אותה. 

במשך שנים מנסה משרד החינוך להעלות את אחוז הזכאים לתעודת בגרות. לאחרונה נמצאת שיטה 

נוספת לשיפור מספר הזכאים לתעודת בגרות — מענק כספי.

ממחקר שנערך באוניברסיטה העברית התברר שתלמידים חלשים במיוחד שהובטח להם מענק כספי 

הזכאים  שיעור  נאים.  להישגים  והגיעו  התאמצו  הבגרות,  בבחינות  הצלחה  תמורת  שקלים(   6000(

בקרבם לתעודת בגרות עלה ב־20%.

בוולגריזתיה  ש"מדובר  נאמר  כן  על  יתר  חינוכי.  לא  זה  שכסף  בטענה  לשיטה,  מתנגדים  קמו  מיד 

ובמסחור מוחלט של התרבות, ערכי ההשכלה והרחבת הידע. אם המוטיבציה היא לקבל את העוגיה 

כסוף הניסוי, זה עיוורון מוחלט למהות התהליך החינוכי ולתוצריו".

אחרים לעומת זאת טוענים, כי מאז ומעולם היה האדם זקוק לתגמול ולתמריץ, ולעיתים מתוך שלא 

לשמה בא לשמה.

)מעובד על פי נחמיה שטרסלר, "מתוך לשא לשמה", הארץ, ח' בטבת תשס"ט, 4/1/2009(
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נושא 3: להגיע לעבודה באופניים

הקטע שלפניך מתאר תכנית להעמדת צי אופניים לרשות התושבים בערים שונות באירופה.

כתוב מאמר ובו דּון באפשרות לפתוח תכנית דומה גם בערי ישראל.

הצג את תרומותיה האפשריות של תכנית כזו, וחווה את דעתך על הסיכוי להצלחתה בישראל. 

באירופה הירוקה יש כנראה רק שני טיפוסים של ראשי ערים: אלו שיש להם צי של אופניים העומדים 

אלה  מיזמים  והתרחבו  קודמו  האחרונות  בשנים  כזה.  צי  שרוצים  ואלו   — התושבים  של  לרשותם 

על  שרכיבה  ובמקומות  אפשרי  שיהיה  שיער  לא  שאיש  מידה  בקנה  היבשה,  ברחבי  ערים  בעשרות 

אופניים מעולם לא הייתה פופולרית בהם.

בשביל ראשי ערים המבקשים להקל על עומד התנועה בעריהם ולהוכיח את מחויבותם לאיכות הסביבה, 

תכניות אלה הן פתרון פשוט: במחירו של אוטובוס אחד ויחיד הם רוכשים צי של אופניים, הפטרים 

אותם מן הצורך בשנים ארוכות של עבודות בנייה והקמה של רכבת תחתית. בשביל הרוכבים, הצטרפות 

לתכנית פירושה צמצום בעלויות התחבורה וגם הזדמנות לתרום להריאותם של כדור הארץ.

בברצלונה הושק מיזם עירוני לפני 18 חודשים. במסגרתו מוצבים 6,000 זוגות אופניים ב־375 עמדות 

חנייה המותקנות במרחקים לא גדולים זו מזו. נראה שכל הזוגות נמצאים בתנועה מתמדת.

רוכבים מסורים, אבל התכניות החדשות חוללו  ערים כמו קופנהגן ואמסטרדם הן מזמן מעוזם של 

מהפכת תחבורה גם במרכז אירופה ובדרומה, שם האקלים החם יותר מאפשר לרכוב בנוחות במשך 

רוב חודשי השנה.

קשה להעריך את ההשפעה שיש לתכניות אלה על התנועה ועל פליטת גזים מזיקים. פקידי עיריית ליון, 

נרחבת כזאת בעזרת טכנולוגיה חדשנית, מעריכים שמאז הושקה  העיר הראשונה שהתקינה מערכת 

התכנית ב־2005, ירדה פליטת הפחמן הדו־חמצני במידה ניכרת. אבל מעבר לכך, התכנית שינתה את 

ג'יל וסקו, סגן ראש  פני העיר. "המאסה הגדולה של אופניים ברחובות הרגיעה את התנועה". אומר 

העיר: "הרחובות שייכים כעת לכולם, וכולם צריכים לחלוק את השימוש בהם. החלל הציבורי נעשה 

נעים יותר".

)מעובד על פי אליזבת אוזנטל, הראלד טריבון, דצמבר 2008(     
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נושא 4: התמודדות עם תופעות של אלימות באירועי ספורט

הקטע שלפניך מציג הצעת חוק שמטרתה להתמודד עם בעיית האלימות בספורט.

כתוב מאמר ובו הצג את תופעת האלימות במגרשי הספורט, דּון בסיבותיה והצע דרכים נוספות 

למיגור הבעיה.

על פי דיווחי המשטרה, ניכרת עלייה במקרי האלימות בתחום הספורט. מתחילת עונת הכדורגל נעצרו 

140 חשודים והורחקו כ־160 אוהדים מהמגרשים.

בסוף חודש נובמבר 2004 עברה הכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק בנושא האלימות בספורט. החוק 

יחמיר בעונשים נגד מי שמכניס למגרשי ספורט חזיזים ואמצעי פירוטכניקה נפוצה, וכנגד מי שקורא 

קריאות מגונות או גזעניות במהלך אירועי ספורט.

ההצעה עברה ברוב מוחץ, וזאת על רקע האלימות הגוברת במגרשי הספורט וההכרה, שנדרשים צעדי 

יותר מאלה הננקטים כיום. בהצעת החוק מומלץ להרחיק  וענישה בעלי אפקט הרתעתי רב  אכיפה 

אוהדי כדורגל מהמגרשים לשלוש שנים במקום להרחיקם לשנה, כפי שהיה נהוג עד עכשיו. בנוסף לכך, 

אפשר יהיה להעמיד לדין אדם בגין קריאות גזעניות, ועונשו יהיה עד שנת מאסר בפועל.

ללמוד  בספורט,  האלימות  למניעת  הפועלים  השונים  הגורמים  מנסים  החקיקה,  לפעולת  במקביל 

תופעות  של  בצמצום  הצלחתן  מידת  הייתה  ומה  הבעיה,  עם  התמודדו  הן  כיצד  אחרות  ממדינות 

האלימות ובמניעתן במגרשי הספורט. 

)מעובד על פי הרצאה בכנס הגינות בספורט, דן רונן, 2001(
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

נושא 5: כוחה של הפרסומת

הקטע שלפניך מציג את אופן הפעולה של הפרסומת בימינו.

כתוב מאמר ובו הצג את תפקידה של הפרסומת בחיים המודרניים. תאר את דרכי השכנוע השונות 

שהפרסומת נוקטת בהן כדי להשפיע על הציבור, והצע דרכים לשימוש נבון של הצרכן בפרסומת.

הפרסומת היא אחד המנגנונים העיקריים המעודדים צרכנות. בעבר, התמקד הפרסום במתן מידע על 

מוצרים: יש מוצר חדש — הוא עושה כך וכך, יש חטיף חדש — הוא מכיל רכיבים אלה ואחרים. אך 

בתקופת ההתאוששות שלפני מלחמת העולם הראשונה חל שינוי מהותי במטרת הפרסום והשיווק: 

הדגש עבר ממתן מידע על מוצרים אל יצירת מנוף לשם שינוי הרגלי הצריכה של ההמונים על ידי יצירת 

ביקוש למוצרים. את הביקוש הפרסומת יוצרת באמצעות הענקת הילה של זוהר למצרים. הפרסומות 

אינן אומרות רק שיש מוצר חדש, אלא בעיקר משווקות מותג. מרכזיותו של המותג מעידה על כך 

שהתדמית חשובה מן המוצר עצמו. הפרסום המתמקד בתדמית מייצר תחושה של חסר ומשווק חוסר 

שביעות רצון. נוצר מעגל קסמים הרסני: הפרסומת משכנעת אותנו לקנות עוד ועוד מוצרים כדי לתקן 

בנו פגמים )אמיתיים או מומצאים(, אך הסיפוק מן הרכישה מתפוגג מיד, ואנו פונים למוצר הבא. אם 

כן, זהו מעגל של מסר — קנייה — סיפוק שהוא מיידי אך קצר טווח )אם בכלל( ותוצאתו — אי־שביעות 

רצון חוזרת. למעשה מטרת הפרסום בימינו היא למנוע מאתנו שלוות נפש, לשכנע אותנו שאיננו יצורים 

שלמים, כל עוד לא קנינו את המוצר שאותו מפרסמים. 

)מעובד על פי ג' ברנשטיין, פנים 21, קיץ 2002(

נושא 6: הכל דיבורים...

"שמעון בנו אומר: כל חיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה... ולא המדרש עיקר 

אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביא חטא".           )אבות א', 17(

המשפט המצוטט מדבר בשבחה של העשייה ושל השתיקה.

כתוב מאמר ובו דּון בחשיבותה של העשייה בחיינו, הצג את הנושא מנקודות ראות שונות, 

הבע את עמדתך ונמק אותה באמצעות דוגמאות.
 


