
  10קיץ , שאלון ב, בגרות בעבריתל רמזי תשובות

  "מותה של פרטיות"

 ) בלחמןרכזת המקצועות ההומאניים ומורה ללשון, נכתב על ידי עידית גולץ(

    הבנה והבעה –פרק ראשון 

י גורמים " שאובדן הפרטיות והגנה של הפרט נרמס עהכותב דוחה את הטענה. א .1

  .מדיניים

 . כדי להציג אובייקטיביות ואמינותגדות ולדחותןטענות מנוהכותבים נוהגים להציג . ב

.במאה  העשרים ואחת המאיימים הגדולים ביותר על הפרטיות הם בני האדם) 2. (א .2

  :)יש לבחור רק שתי דוגמאות (שתי דוגמאות מן המאמר. ב

  . ומערכת איתור המורכבת ברכביהממיר הדיגיטאל, האינטרנט, הטלפון הנייד    

.חסו הציני לתרבות העכשוויתי. ד .3

. האדם פחות חושש ממנה,  ככל שיכולת החדירה לפרטיות גוברת–הסתירה  .4

:י מילים ביטויים להבעת ספקתש. א .5

  )6שורה (אולי  -

)12שורה (אפשר להניח  -

השיקול לשימוש בביטויים אלו הוא חוסר רצון להציג טיעונים וטיעוני נגד .      ב

  .מדובר כאן בדעות ולא בעובדות המעוגנות בהוכחות חותכות  כעובדות

. כל טענה תתקבל בתנאי שתנומק ותנוסח כראוי-שאלת דעה  .6

.להציע הגדרה) 1(מטרת הקטע היא . א .7



הממשל . מתי ואיך, למי, פרטיותנוהאם לחשוף את , הבחירה היא שלנו) 3 (- ו) 1. (ב

א אישור בית משפט ולא יכול לחייב  אדם לשאת יכול לצותת לשיחות טלפון לל לא 

  .שבב אלקטרוני

  ) נקודות24( תחביר –פרק שני 

)יש להעתיק את המשפט ולתחום אותו(. א. 10

:מורכבמשפט      

  )חסר נושא( פשוט –     עיקרי 

  :מורכבת –     פסוקית נושא 

   פשוט–      עיקרי

  פשוטה–     פסוקית לוואי 

  נושא= מתקנים . ב

  לוואי =     תשדורת

  .  ידוע כי למדינות שונות יש מתקנים טכנולוגיים- . ג

 .  המתקנים מיועדים לקליטת תשדורת אלקטרונית בעולם-    

   חלקים כולליםמשפט פשוט בעל. א. 11

   החלטת ממשלה טובה או רעה- הצירוף .      ב

 האם הצירוף טובה או רעה היא לוואי של המילה ממשלה או של המילה -      הסבר 

  .החלטה

  . ממשלה טובה או רעה        או            החלטה טובה או רעה

אובדן הפרטיות נולד כתוצאה ממציאות טכנולוגית ולא מהחלטת ממשלה טובה או .     ג

  .רעה

  תמורה. א.  12

  .מרחיבה ומדגימה את הנאמר לפניה, התמורה מפרטת.      ב

, הוא אינו מוסיף על חלק שלפניו. החלק התחבירי במשפט זה אינו תמורה אלא נשוא.      ג

  .יע את העיקר מחדש על הנושאאלא מב



 .למענו מימוש הזכות של האזרח לפרטיות ופעלו  עלתנועות ליברליות שמרו. 1. 13

  )סמיכות(מידע החופש . ...3     

  ...רביםספקות . ...4     

   קשר של ברירה– לוואי כולל – ממשלתיים או ביטחוניים 1. ב + א . 14

   קשר של הוספה– לוואי כולל –ם  פרטיים ועסקיי2     

 הטמונה באובדן הפרטיות אינה נשקפת רק מגורמים ממשלתיים או סכנההכי , ברור.     ג

  .אלא דווקא מגורמים פרטיים ועסקיים שישמחו לדעת עלינו, םביטחוניי

  )נשוא כולל(נבדקה ואושרה . א. 15

  נשוא מורחב.      ב

 .מדים להתקין מצלמות נסתרות שיפעלו עשרים וארבע שעות ביממהמוסדות רבים עו.      ג

 ) נקודות26( מערכת הצורות –פרק שלישי 

  ש" יר–מורשת . 1. א. 16

  יה" כנ–כינוי . 2     

  ל" מח–מחל .  3     

  יה" של–משלה . 4     

   העלמות מס – ...מתעלםאיני . ב

  ה ברמת החיים עלי–...      הסבלים מעלים

  .יעילות בעבודה  –..      החוק מועיל

 התעללות בחיות  –...      הילדים השובבים עוללו 

  תציף) 1(א . 17

  )הופעל(יונפו  ) 2     (

 הווה, )הוא(נסתר , נפעל, א"מצ) 1. (     ב

  .אנו נמצא את  הספר) 2     (

  כבוי) 1. (א. 18

 א"נל) 2     (



  ר" ית)1   (. ב

 ) והיא נחה' הופכת לו'הי (מודיעה, מודעת,  נודעה–יו "י נפ"נטייה עפ) 2     (

  )'שומעים את ה י (ידעה,  ידעה–י השלמים "     נטייה עפ

  עבירה) 1. (א. 19 

 השפעה, הפריה, הוראה) 2  (   

  .תודעה. ב     

   הלחם בסיסים–מדחן ) 1( .ג     

  כדורגל) 2  (   

    שמות תואר–המשמעות המשותפת ) 1. (א. 20

  סיומת+ בסיס ) 2     (

  מותה, מדד, מעידה,  מלוכה –ם היא שורשית "שמות שבהם המ.      ב

 מקלט, מושבה, מלון, מורא,  מורד -ם היא תחילית "     שמות שבהם המ


