
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בלשון פתרון בחינת הבגרות הצעה ל

 

 הבנה והבעה –פרק ראשון 

   הטענה המרכזית של כותב מאמר א' היא שיש להמשיך ולערוך ניסויים בבעלי חיים, פעילות  א. .1
 נגד הניסויים עלולה לפגוע במחקר הרפואה.     
 הנימוקים לביסוס טענתו:       

 ם רפואיים שונים כמו ויטמינים ותרופות.ניסויים בבעלי חיים מהווים בסיס לפיתוח טיפולי -

תהליכים רפואיים, שהיום נראים ברורים מאליהם, הובנו בזכות ניסויים שנערכו בבעלי  -

 חיים. לדוגמה, תהליך חילוף חומרים של סוכרים או תהליך של קליטת חומרים במעי.

השימוש  צבירת ידע כשלעצמה היא חשובה, גם אם חולף זמן רב בין ביצוע המחקר לבין -

 בתוצאותיו לתועלת הכלל. 

 היא שניסויים בבעלי חיים צריכים להיות מוצא    ' ב מאמר כותב של המרכזית הטענה

 אחרון רק לאחר שנבדקו שיטות מחקר אחרות.

 :טענתו לביסוס הנימוקים

 הניסויים פוגעים בחיות וגורמים להרג ולסבל שלהן. -

ם כי בחקר מחלות של בני אדם אי אפשר להסתמך על ממצאים ממחקרים שנעשו יש הטועני -

 בבעלי חיים.

סבירות שניסויים מסוימים יתרמו להבנת רעיון מדעי או לפיתוח יישום לטובת האדם, אינה  -

 מצדיקה פגיעה בבעלי חיים.
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    חיים פוגעים טענה של מתנגדים אפשריים לטענת כותב א' יכולה להיות שניסויים בבעלי ה ב.

בבעלי החיים וגורמים להם סבל רב. הוא מפריך זאת בכך שהוא טוען שהחוקרים והוא 

ביניהם, אינם אנשים אכזריים המבצעים את הניסויים להנאתם, אלא עושים זאת כדי לקדם 

 את הרפואה תוך הקפדה על מזעור הסבל הנגרם לבעלי החיים.

יכולה להיות שללא ניסויים בבעלי חיים המדע ' ב כותב לטענת אפשריים מתנגדים של טענה      

והרפואה יקרסו. הכותב מפריך זאת ואומר שניתן לקדם את הרפואה גם באמצעות שיטות 

 מחקר חדשות וחדשניות שאינן כוללות ניסויים בבעלי חיים.

 

 שיש צורך בצמצום השימוש בניסויים בבעלי חיים. כך על מסכימים הכותבים שני א. .2

 את האפשר ככל למזער שיאפשרו שיטות ולפתח להמשיך בהחלט יש: "א רממאמ הוכחה

 ".להם להיגרם העלול הסבל ואת חיים בבעלי השימוש

 בבחינת יהיו שהם צריך חיים בבעלי ניסויים לעשות נדרשים כבר אם': "...ב ממאמר הוכחה

 ".מיוחדות הצדקות המחייב צעד, אחרון מוצא

 

 :נוספת אפשרות

 כימים על כך שלא כל הניסויים הנערכים בבעלי חיים מועילים לאדם. שני הכותבים מס

הוכחה ממאמר א: "ראוי  לציין כי לא כל הניסויים בבעלי חיים מניבים תוצאות שתועלתן 

 מידית, וקשה לצפות אילו מהם יסייעו באופן מעשי לאנושות".

אפשר להסתמך -איהוכחה ממאמר ב': "יש מדענים הטוענים כי בחקר מחלות של בני אדם 

 על ממצאים ממחקר שנעשה בבעלי חיים".

 

בשני המאמרים הכותבים רומזים על התנהגות צבועה של בני אדם. במאמר א' הכותב רומז ב. 

שכאשר אנשים המתנגדים לניסויים בבעלי חיים יזדקקו לעזרה רפואית, הם לא יהססו לקבל 

 טיפולים שפותחו בעזרת ניסויים בבעלי חיים.

במאמר ב' הכותב מתאר מצב מוסרי לקוי, שבו החברה אדישה למחסור בתרופות החיוניות       

 לאדם, ויחד עם זאת יוצאת כנגד ניסויים בחיות.

 

 אמצעים לשוניים האופייניים לכתיבת טיעון: .3
 .בין המוען לנמען " אבל נראה לי כי... " ליצירת קרבה–שימוש בגוף ראשון  

 אלו את עשרות אלפי..", ""אל תחשבו כי החוקרים.."  כדי להתקרב "אבל ש –פנייה לנמענים   

 אליהם.

 

 

 



                                                                           

 

"כל התהליכים האלו... "לאחרונה אף הונחה על שולחן הכנסת..",  –שימוש בפעלים סבילים  

 הובנו בזכות ניסויים שנעשו בבעלי חיים", מדגיש את מושא הפעולה ולא את מבצע הפעולה.  

יסטיאן ברנרד שהיה רש בדוגמה. " תארו לעצמכם חוקר בשם כיצירת אמינות באמצעות שימו

 מגיש..."

 

 תחביר –פרק שני 

 

 משפט מורכב: )1א.  .6

 בבעלי חיים.אה ציבורית עזה נגד ניסויים לעתים תכופות מתקבל הרושם כי יש בארץ מח             

 משפט פשוט:             

 חיים.לתיקון בחוק הניסויים בבעלי  חה על שולחן הכנסת הצעהלאחרונה אף הונ             

 משפט פשוט:             

 הגעתם לשם.החיים לאחר שנתיים מיום בעלי  לפי הצעה זו, ישחררו מוסדות המחקר את             

   שמתקנת את חוק הצעה תשובות אפשריות: א. לאחרונה אף הונחה על שולחן הכנסת   )2       

 הניסויים בבעלי חיים.             

 

 לאחר שנתיים מיום שהגיעו ו מוסדות המחקר את בעלי החיים  לפי הצעה זו, ישחרר  ב.                      

 לשם.                            

 לוואי  )1   )3       

 )  מושא2             

 . התיקון: בניסיון למזער את כמות החיות ואת מצוקת החיות מותכ את למזער בניסיון ) 1        ב.
 .ואת מצוקתן               

 רב. ידע נרכש םשבזכות נרכש ידע רב. התיקון: משום ן) משום שבזכות2   

       תרופות בפיתוח נועדו להציל חיים. התיקון: החוקריםה) החוקרים בפיתוח תרופות 3   
 חיים. להציל נועדוש              

        אל שמפנים הדרישות . התיקון: אחתהוא) אחת הדרישות שמפנים אל החוקרים 4   

 .היא  םהחוקרי       

 

 משפט מורכב: . 1  א.. 7

 נראה לי כי שיעור המתנגדים לניסויים בבעלי חיים הוא קטן ושולי, וכי פעילות               

 נמרצת נגד הניסויים האלה עלולה לפגוע במחקר הרפואה.               

 משפט מחובר:  .2          

 לא כל הניסויים בבעלי חיים מניבים תוצאות שתועלתן מידית, ואולם גם צבירת                  

 ידע כשלעצמה היא חשובה.               

 



                                                                           

 

 ) לוואי1  ב.   

 ) נושא2        

 נגדים...וכי פעילות...כי שיעור המת . 1ג.    

 לא כל הניסויים בבעלי חיים מניבים תוצאות..., ואולם גם צבירת ידע...            

 נשוא כולל   .2      

 

 ) משפט מורכב1 א.. 8

 מושא –) ניסויים בבעלי חיים 2         

 לחיות.ל הסבל הרב שנגרם עלי חיים בגל) אנשים רבים מתנגדים לניסויים בב3         

 הסגר. הכותב משלב את ההסגר במאמר טיעון לחיזוק עמדתו. ב.    

 

 3 א.. 9

 הנטל על מי שמבקש לערוך ניסויים בבעלי חיים הוא כפול:  ב.                

 אפשרות נוספת:                      

 וא כפול משום ש/ מכיון ש...הנטל על מי שמבקש לערוך ניסויים בבעלי חיים ה                      

 

 פסוקית לוואי –הנטל על מי שמבקש לערוך ניסויים בבעלי חיים הוא כפול     ג.              

                   פסוקית מושא –שהניסוי מיועד להשגת מטרה חשובה כל כך                     

 פסוקית לוואי –שתצדיק סבל והרג של יצורים חיים                     

 פסוקית מושא –שיש סיכוי ממשי...                     

 פסוקית לוואי –שהוא יצליח להשיג את המטרה הזו                     

 

 הוא צריך לשכנע שהניסוי מיועד להשגת מטרה חשובה כל כך, שתצדיק סבל    ד.              

 ושיש סיכוי ממשי שהוא יצליח להשיג מטרה זו.והרג של יצורים חיים,                     

 

 תאור כולל ) 1. א.  10      

 לוואי –במקומות העבודה ובכבישים   )2                 

 לוואי –נים רעילים ומסרט                      

 לוואי –בהרגלי החיים ובתזונה                       

 : על ידי הגברת באמצעים רביםמנוע כל כך הרבה סבל אנחנו יכולים ל ) 3                 

 הבטיחות במקומות העבודה ובכבישים, על ידי מניעה של זיהום הסביבה                           

 בחומרים רעילים ומסרטנים ועל ידי שינוי בהרגלי החיים ובתזונה.                      

 ל תוצאות ניסויים בבעלי חיים בחקר מחלות של בני    : אין להסתמך ע 1משפט      ב.             

 האדם.                     

 

 



                                                                           

 

 

 מערכת הצורות –פרק שלישי 

 

 בניין פעל (קל) – תרדו שכיבה )1. א. 11

 יםגזרת השלמ – יערכוו שכיבה  ,גזרת נלי"/ה – ניסוייםו הרצאה )2           

       משמעותן סבילה –הונחה ויערכו  ) 3           

 הוציא ,י.צ.א -ב. מוצא      

 מצא ,מ.צ.א -ממצאים          

     הציע ,י.צ.ע -מצע          

 

 5, 4, 1) 1. א. 12

 פ.ו.ק הפעיל - ) ֵהִפיקּו2           

 נ.ג.ש הפעיל - ַמִּגיש              

 נ.ו.ב הפעיל -ְמִניִבים               

 ל (קל)צ.פ.י/ה, פע –) ִלְצּפוֹת 1ב.      

 צ.פ.י/ה, פיעל –ְלַצּפוֹת             

 .במשמעות של לראות ִלְצּפוֹת )2         

 במשמעות של לקוות, לחכות.ְלַצּפוֹת              

 

 נפעל –הופעל, נערכו  -התפעל, הובנו  -הופעל, התקבל -הונחההצעות: ) 1. א. 13

 ם כדי להמחיש את הפעולות הכותבים השתמשו בצורות סבילות במאמריה) 2           

 שנעשו על בעלי החיים בניסויים שבוצעו בהם.                 

 ש.א.ל, פעל (קל), ציווי, נוכחים. -ב. ַשֲאלּו       

 ש.א.ל, פעל (קל), עבר, נסתרים. - ָשֲאלּו          

 הצורות שונות בזמן ובגוף.          

 צ.ד.ק, הפעיל -להצדיק) 1ג.      

 ֻמצדק מצטדק,) 2        

 בפני השופט על מעשיו.מצטדק הוא ) 3        

 

 השם

 מחאה, מזעור) 1. א. 14

 י.ק.ש -ח.ל.י/ה, מוקשים -ק.ר.י/ה, מחלות -ח.ק.ר, מקרה-מחקר) 2          

 השורש הראשוני ממנו הוא נוצר ז.ע.ר –מזעור ) 3          

 

 



                                                                           

 

 מקום) 1ב.      

 ון), ואילו שאר השמות  xה בדרך של בסיס וצורן סופי ( מועד + נוצר המילה מועדון )2         

 נוצרו בדרך של שורש ומשקל.             

 

 המילה בריאות מסתיימת בצורן שמשמעותו הפשטה.. א. 15

 ח.ד.ש, שמות תואר. שורשצורן נטייה נקבה רבות, נקודות הדמיון בין שתי המילים הן: . ב      

 שורש ומשקל )1ג.       

 מילים לדוגמה: שקדן, צנחן) 2          

 המשמעות המשותפת: שם תואר) 1ד. 

 המילה יוצאת הדופן היא אינטלקטואלי, משום שהיא מילה לועזית.) 2    

 

                   

   

 
 


