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 יחידת לחמוד אחת

  

  הוראות לנבח�
  

  .שלוש שעות:     מש� הבחינה.    א

  

   )6 – 1(      בבחינה זו שישה נושאי� :מבנה השאלו� ומפתח ההערכה.    ב

  ; כוללי� קטעי� לקריאה4 – 1                                                               נושאי� 

  .    ללא טקסט מלווה6נושא ;  כולל מובאה5                                                   נושא             

  

  . נקודות100=על אחד מהנושאי� )  עמודי� 3 – 2בהיק# של (                          עלי� לכתוב חיבור 

  

  .      אי�:חומר עזר מותר בשימוש.    ג

  

  :הוראות מיוחדות.   ד

  .כותרתוולהעתיק את ,  הנושא שבחרתמספרהקפד לציי� את )    1     ( 

  .על כתיב נכו� ועל פיסוק הגיוני, הקפד על כתב ברור ועל תקינות הלשו�)    2      (

  

  

  

נתוני� , ראשי פרקי�(כל מה שברצונ� לכתוב כטיוטה , בעמודי� נפרדי�,        כתוב במחברת הבחינה בלבד

רשו� ; וטות כלשה� על דפי� מחו+ למחברת הבחינה עלול לגרו� לפסילת הבחינהרישו� טי) וכדומה

  .בראש כל עמוד טיוטה" טיוטה"

  .                                    ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד

  

  

  

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה  
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  .בחברה הישראלית"  תרבותיות�רב"ו" כור היתו�"      1נושא 
  

  כיצד רצוי להתמודד ע� מציאות .החברה הישראלית מורכבת מקבוצות תרבותיות מגוונות 

  ?וחברתית ז

   .וכתוב עליה מאמר, העוסק בשאלה זו, קרא את הקטע שלפני�

.רב"ו"  כור היתו� "–במאמר הבע את עמדת� כלפי שני סוגי המדיניות המוצעי� בקטע 

כתוב איזו מדיניות רצוי לנקוט כיו� כלפי עולי� , בהתא� לכ�. ונמק את עמדת�, "תרבותיות

  .חדשי�

  

  ההסדר השלישי

   )1998אפריל , יונה. י: פי מאמר מאת. מעובד על(
  
תרבותי א# פע� לא היו נר לרגלי האבות המייסדי� של . תרבותי ורב* הערכי� של פלורליז�   

אלה וג� אלה לא חשבו שייעודה של מדינת ישראל הוא לאפשר את . המדינה ומעצבי מוסדותיה

יכה בדפוסי ה� שאפו לחולל מהפ, להיפ�. קיומ� של תרבויות שונות במסגרת מדינית משותפת

,  מהפיכה שעיקרה הדגשת המשות# שבמורשת ההיסטורית–התרבות של המהגרי� שבאו לישראל 

  .הנחלת שפה משותפת וערכי� אחידי� לכלל אזרחי ישראל

  

אי� , א� לאחר יובל שני� לקיומה של המדינה עדיי� יש הבדלי תרבות ניכרי� בחברה הישראלית   

הבדלי� אלה מעידי� על , לדעת רבי�.  בחיוב הבדלי� אלהמצב זה מעיד על עמדה ערכית הרואה

מתקדמת ע� צביו� תרבותי , מודרנית, התרופפות החלו� הציוני ששא# ליצור חברת מופת יהודית

  ".כור היתו� "–ולאומי אחיד 

  

השליט בחברה הישראלית ובמוסדותיה הציבוריי� עדיי� שוא# למזג את ** אמנ� האתוס   

א� מעמדו של אתוס זה התערער , חברה אחידה" כור היתו�" ידי מדיניות של הגלויות ולציור על

במושג ". תרבותיות.רב"לאמ+ במקומו את הער� של ) ומוגבלת ( ומסתמנת נכונות מסוימת , כיו�

היא רואה בגיוו� זה . הכוונה היא לחברה המתייחסת בכבוד ובחיוב לגיוו� התרבותי המצוי בה,  זה

תרבותיות היא אפוא .הרב] …[טימי של יחידי� וקהילות לֵשמר את ייחוד� ביטוי ָלרצו� הלגי

  ]…[זמננו של ער� הסובלנות .הצאצא ב�

הנבדלות זו מזו ,  מדיניות השומרת על ייחוד� של קבוצות שונות ומגוונות באוכלוסיה–פלורליז� * 

  ב"ברקע תרבותי וכיו, בדת, במוצא

  .המייחדי� אד� או קבוצה' המנהגי� וכו, האמנות,  מכלול התכונות האופייניות–אתוס ** 

  

. בתחומי� שוני�, א� כי מוגבל, בחברה הישראלית בא לידי ביטוי" תרבותיות. רב"מימוש הער�    

החברה הישראלית ; את התרבות הערבית והמזרחית" לגלות"ערוצי הטלוויזיה החלו , לדוגמא, כ�

;  המדינות לשֵמר את שפת� ותרבות�.� מחברלרצונ� של העולי) מסויגת (מתייחסת בסובלנות 

לפתח אווירה של פתיחות כלפי צרכי� ייחודיי� של ) מעטי� (ספר .ומערכת החינו� מעודדת בתי

  .קבוצות שונות בקהילה
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תרבותיות בחברה הישראלית מחייב שינויי� מפליגי� בזהות הקולקטיב . יישו� הער� של רב   

ה� מצריכי� התנערות מהתפיסה המקובלת :  כרוכי� בקשי�שינויי� אלה. הישראלי ובגבולותיו

שהדר� היחידה לכונ� חברה הרמונית וצודקת היא ביצירת קולקטיב המאופיי� באחידות 

כור "נסיו� העבר של החברה הישראלית מלמד כמה גדולה הייתה הטעות במדיניות . תרבותית

תרבותו אחידה הביאו לפירוד בי� המאמצי� הרבי� שהופנו לכינו� קולקטיב לאומי ש": ההיתו�

.רב"הכרה בטעות זו חשובה מאוד בתומכי� במדיניות . הקהילות ולעוינות הדדית ביניה�

האחדות , להיפ�; טרוגנית אינה תלויה באחידותההאחדות של חברה ה, לדעת�". תרבותיות

אפשרית רק כאשר אנו מכבדי� את השוני בי� הקהילות המרכיבות את החברה ומבטיחי� את 

  .התנאי� המאפשרי� את שגשוג�

  

  .  נגד הזר�–ע� הזר�   : 2נושא 

  

ות אד� מתקשי� לעיתי� לבחור בי� התנהג.בני. הקטע שלפני� מציג דילמה של היחיד בחברה

  .עצמאית ומקורית לבי� התנהגות מוסכמת בשאלה שברטנרד ראסל מעלה

. מההחלטות וכ� את המחיר הכרו� בהחלטהבכל אחת בחיבור� הסבר את השיקולי� לבחירה  

  .נסיו אישי, היסטוריה, ספרות: הבא דוגמה או דוגמאות מתחומי� כמו

  

  )מו� כמו עדרללכת אחרי הה, מלשו� ֶעֶדר (אידיבידואליות לעומת עדריות

   )1985"  החינו� בחברה השפויה–האהבה והתקווה ", כה�. פ א"מעובד ע( 

והמסוגל להיות מודע להוויתו '  אני'בעל חיי� המסוגל לומר  "מגדיר את האד� כ* ארי� פרו�   

על האד� להכריע הכרעות ולחוש את זהותו העצמית , בהתא� לכ�".  כמו אל ישות נפרדת

  .והייחודית

לוותר על , אנשי� רבי� מוכני� לסכ� את חייה�: שאלת הזהות היא שאלה של קיו�, פרו�לדעת 

ולו רק כדי לזכות , להקריב את חירות� ואת מחשבותיה� למע� השתייכות לֵעדר, אהבת�

ומכריע בכיוו� של , מתמודד ע� השאלה באיזו מידה יש להשתחרר מ� העדר פרו� . בתחושת זהות

 ניתוק חברתי ,פני�ואופ� בשו� , אמנ� מימוש עצמי זה אינו אומר. עצמיטיפוח הפרט ומימושו ה

  …או התרחקות מ� המורשת האנושית והלאומית

ידוע בכתביו על החופש ועל . יליד גרמניה,  פסיכואנלטיקאי  יהודי אמריקאי–ארי� פרו� * 

   .1980 – 1900חי בשני� . עקרונות החברה המתוקנת

הא� עלינו לקבל את הדי� החברתי ולהיכנע : "# הוא את השאלההעלה א*  ברטראנד ראסל   

 , יוצאות מגדר הרגילאינ�  חייו שנסיבות,  כי בחיי כל אד�,מדגישראסל " ?לשת# פעולה ע� ההמו�

ועוד יהיה תחו� , "יצר העדר":  מה שמכני� במעורפל,צרי� להיות תחו� נרחב שבו ישלוט

פעולה ע� .מרבית מעשינו צריכי� להיות בשיתו#. רגלשבו לא תינת� ליצר זה דריסת , מצומצ�

ועלינו , עלינו להיות מסוגלי� להחזיק בדעה עצמית בענייני� המוכרי� לנו היטב, ע� זאת. הזולת

. א� אנחנו חושבי� שה� חשובות וכנות, לב כדי להכריז על דעות בלתי פופולריות.להיות בעלי אומ+

א� בה בשעה צרי� אד� להיות מסוגל לחרוג מ� ההסכמה , פעולה ע� הזולת חשוב והכרחי.שיתו#

   .ח� בעיני אחרי�.לדחות את הרצו� לשאת, החברתית

  1970 – 1872חי בשני� , מתימטיקאי ולוגיק� בריטי, פילוסו#__ ברטראנד ראסל * 
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  ? כדאי–הקצאת משאבי� לפיתוח החלל    :3נושא 

  

יש המותחי� ביקורת על ההשקעה הרבה ו, יש המתפעלי� מההישגי� של האד� בכיבוש החלל

המבקרי� . התומכי� רואי� בחקר החלל אפיק לפתרו� חלק מבעיות האד� בעולמנו. בתחו� זה

חיוניי� , וטועני� שאפשר להקדיש משאבי� אלה לתחומי� אחרי�, רואי� בכ� בזבוז כספי�

  .יותר

  .ובו תדו� בנושא על צדדיו השוני�, כתוב חיבור

  

   20 ה–במאה , כלל עולמיי�, עי� משמעותיי�אירו   : 4נושא 

  

כלל אשר השפיעו רבות על  , 20 ה–מ� המאה ) או יותר(ובו תציג שני אירועי� בולטי� , כתוב מאמר

, היסטוריה, פוליטיקה, חברה, אמנות: מתחו� אחד או מתחומי� שוני�, ועלינו בישראלהעול� 

ודו� בתפנית שחוללו ובמידת השפעת� , בקצרהבחיבור� תאר כל אחד מהאירועי� . טכנולוגיה ועוד

כלל שהאירועי� בה� תדו� יהיו אירועי� שהשפיעו על , שי� לב (.לטווח הקצר ולטווח הארו�

  !)על ישראל, וג� עלינו  העול�

  

  .חירות תובעת אחריות  :5נושא 

  

פשר לשאת בתפקיד בכיר המא, לעבור לגור לבד בגיל מסוי�, לבחור מקצוע, להסתובב בעול�

 א� ג� תובעת  , חירותכל אלה ה� דוגמאות למצבי� שהבחירה בה� מעניקה  ; חופש פעולה

  .אחריות

הבא דוגמאות לביסוס דברי� מהתחו�  .ובו תסביר את הקשר שבי� חירות לאחריות, כתוב מאמר

  .)ולהוסי# משל�, כא�, תוכל להיעזר בדוגמאות המובאות לעיל(  האישי ומהתחו� הציבורי 

  

  .אי� מנצחי� או מנוצחי�, כל מלחמה, במלחמה  :6 נושא
  
ושני הצדדי� היו מוותרי�  "בש� ועי�"שני הצדדי� יוצאי� , אי� במלחמה מנצחי� או מנוצחי�"

   . )ארנסט המינגווי". (על החוויה מלכתחילה

או תו� התייחסות , או בהווהבעבר , דו� באמרה והדג� את דברי� תו� התייחסות למלחמה אחת

שני הצדדי� "התייחס ג� לביטוי .  שקרה וקורה אצלנו במלחמה שלנו נגד הפלשתינאיי�למה

  .ות בה� תדו�/מה המשמעות של הביטוי  לגבי המלחמה". יוצאי� בש� ועי�
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