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 1313חורף  –( 03%) 22111פתרון בגרות 

 

 .יתר תיירות – לתחום הנלווית השלילית בתופעה בעיקר עוסק 1מאמר  .א.2

 עוסק ביקר בתיירות כתופעה אנושית כללית. 2מאמר        

 

 :1המטרה העיקרית של מאמר  ב.

 (שלישי מסיחלתאר את תופעת "תיירות היתר" )     

 

היא שכל אחד רוצה להיות חלק מהתנועה האנושית  2הטענה העיקרית של כותב מאמר  ג.

 התיירות. –הגדולה ביותר מאז ומעולם 

 

 ;תרומה לתמ"ג העולמי ויצירת משרות חדשות :1השפעה  :2מאמר . 1

 .השפעה חיובית על הכלכלה במדינות עניות :2השפעה 

 

 חקיקת חוויות משמעותיות ביותר עבור כל אחד מאיתנו; :1השפעה  :1מאמר     

 הפיכת העולם לקטן ולמוכר יותר / יצירת נקודת מבט טובה יותר על      :2השפעה 

 העולם.

 

נזקים שגורמים התיירים  –השפעה שלילית של תיירות יתר המוזכרת בשני המאמרים  א. .0

 ומחאות תושבים נגד התיירים.

 



 
 

 
 

עלייה ביוקר המחייה באזורי התיור / עזיבה של התושבים  –פת השפעה שלילית נוס ב.

 המקומיים.

 

, הציפייה הייתה כי האינטרנט יסייע בפיזור תיירים בכל רחבי העולם מכיוון 1לפי מאמר  .4

 שהרשת מקילה עליהם לגלות מקומות מוכרים פחות.

ת" ובגלל החלום ברשת של "מקומות שחייבים לראו הפופולריותהציפיות לא התממשו בגלל 

 של "התמונה המושלמת" באינסטגרם על רקע אתר מפורסם.

 

 מוצגים כמה פתרונות: –שאלת דעה . 5

 איסור של כניסת תיירים

 הגבלת מספר התיירים

 גביית מיסים מן התיירים

 

הכתבות על "תיירות יתר" מונעות מהאדם להעריך את השפעות , 2לדעתו של כותב מאמר . 6

החברה וגורמות לו להתרכז בחוויה הפרטית שלו. לטענות, תנועת התיירות התיירות על 

 העולמית מעניינת יותר מהחוויה הפרטית של כל תייר.

 

, התיירות יוצרת אמפתיה לכל תיירי העולם. התייר מגלה שהוא חלק מחוויה 2לפי מאמר  .7

 עולמית ושותף לרוח התקופה, שבה יש צמצום בלאומנות ובהתבדלות.

 

מעשיו של איש הציבור עוררו מחלוקת רבה בעם והעמידו את האיש בעין הסערה. )מסיח  .1

 שלישי(

 

 בחדר עבודתי. )מסיח שני( סגור, לבדיאת רוב ימיי אני מבלה  .9

 

 )מסיח שלישי( משפיעים על=  מטביעים את חותמם . א.23

 

 (32נחקקו על לוח ליבו )שורה  ב.

 

 בצורה טוטלית/  לגמרי/  מוחלט באופן/  לחלוטיןכליל =  א.. 22

 



 
 

 
 

 )מסיח ראשון( מיועדים למטרה מסוימתמוקצים =  ב.

 

 

 "זהו הצעד הראשון לפני שנהפוך לדיסנילנד", אומר אחד ממתכנני העיר.    :1הוכחה ממאמר . 12

 (5-4)שורות       

 

 המכנה   אחת התכונות שאני עדיין מחבב אצלי היא הנטייה שלי אל : 2הוכחה ממאמר       

 (2-1המשותף, אל התמונה הגדולה, אל התת מודע הקולקטיבי, אל רוח התקופה. )שורות       

  

 


