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שימו לב: בסוף הבחינה מצורפים דפי טיוטה. אין להוסיף דפים אחרים למחברת הבחינה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג	הבחינה:	 מדינת ישראל  
קיץ	תשפ"ב,	2022 מועד	הבחינה:	 משרד החינוך  

11282 מספר	השאלון:	 	

מאמרים נספח:	 	

	
 

עברית: הבנה, הבעה ולשון

הוראות

משך	הבחינה:			שעתיים. א.	

				בשאלון	זה	שני	פרקים.			 מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:	 ב.	

	 נקודות	 	60 	– הבנת הנקרא	  – פרק ראשון   

נקודות 	40 	– הבעה בכתב	  – פרק שני   

נקודות 	100 	– 										סך	הכול	 	 	

חומר	עזר	מותר	בשימוש:			אין. ג.	

הוראה	מיוחדת:					יש	לקרוא	את	המאמרים	שבנספח	ולענות	על	השאלות	בגוף	שאלון	זה,	לפי	ההוראות. ד.	



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"ב, מס' 11282 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה
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4

קראו את המאמרים 1–3 שבנספח המצורף, וענו על השאלות בפרקים שלפניכם.

הקפידו על כתב ברור, על כתיב נכון, על כללי הדקדוק ועל פיסוק הגיוני.

פרק ראשון – הבנת הנקרא  )60 נקודות(

בפרק זה ענו על כל השאלות 1–13.  

במאמר 1 ובמאמר 3 מוזכרים אירועים שקרו בלי קשר ישיר למסעות לפולין, אך יש להם השפעה   .1

משותפת על הדיון בעניין המסעות.

ציינו מה הוא האירוע בכל מאמר, וכתבו מהי ההשפעה המשותפת של שני האירועים האלה על   

עניין המסעות.         )9 נקודות(

האירוע:    מאמר 1,   

האירוע:    מאמר 3,   

ההשפעה המשותפת:    

במאמר 1 ובמאמר 3 מוזכרות שתי בעיות זהֹות הקשורות לתלמידים בעניין המסעות לפולין. א.   .2

כתבו מה הן שתי הבעיות.        )8 נקודות(

     .1

      .2
כתבו על פי מאמר 1 בעיה נוספת שהכותב מעלה בעניין המסעות לפולין, שאינה קשורה  ב. 

לתלמידים.      )4 נקודות(
  

על פי שורות 6–13 במאמר 1, כתבו טענת נגד לטענתו של הכותב, ואת הסתייגותו ממנה.           .3
)8 נקודות(

  
  
  

/המשך בעמוד 5/
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במאמר 2 בשורות 5–10 הכותב מציג שאלות.   .4

מהי תרומתן של שאלות אלה לדיון של כותב המאמר בנושא המסע לפולין?        )4 נקודות(  
 
 

לפניכם ציטוט מדבריו של תלמיד שהשתתף במסע לפולין:   .5

באנדרטה  אבנים  אלף  עשר  שבעה  לפנים:  'ּבּום'  לי  שהביאו  הדברים  כל  את  אזכור  "אני   

בטרבלינקה, ערמת הנעליים במיידאנק, השדות באושוויץ־בירקנאו, תאי הגזים...".

)amakim.iscool.co.il ברק אסרף, המסע לפולין – משלחת עמקים־תבור. יולי 2011, אוחזר מ־(

ציטוט זה יכול לשמש ְרָאָיה להצדקת הנימוקים בעד המסעות לפולין במאמר 2 ובמאמר 3.  

העתיקו מכל אחד מן המאמרים האלה נימוק שהציטוט יכול לשמש ראיה להצדקתו.  

)6 נקודות(  

מאמר 2:    

מאמר 3:    

מהי טענתה של כותבת מאמר 3 בנוגע להמשך המסעות לפולין?        )5 נקודות(  .6

 

 

לפניכם משפט ממאמר 1, ובו מילה מודגשת.  .7

"בעת האחרונה נחקק בפולין 'חוק הרכוש' המגביל תביעות של יהודים להשבת רכושם   

שהולאם בידי הנאצים" )שורות 1–2(.

מהי משמעות המילה "הולאם" במשפט זה? הקיפו את התשובה הנכונה.     )2 נקודות(  

הועלם מעיני הציבור  )1(

הופקע על ידי השלטונות  )2(

הופרט על ידי המדינה  )3(

הושמד על ידי הצבא  )4(
/המשך בעמוד 6/
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לפניכם	משפט	ממאמר 2,	ובו	ביטוי	מודגש. 	.8

"השתתפותי	במסע	הייתה	עוד	ציון דרך	שלא	אשכח	לעולם	במסע	האישי	של	חיי"	)שורות	17–18(. 	

מהי	משמעות	הביטוי	"ציון דרך"	במשפט	זה?	הקיפו	את	התשובה	הנכונה.						)2	נקודות( 	

תמרור	אזהרה 	)1(

אור	אדום 	)2(

הוקרה	פומבית 	)3(

אירוע	משמעותי 	)4(

לפניכם	משפט	ממאמר 2,	ובו	ביטוי	מודגש. 	.9 

	"במהלך	חיינו	אנחנו	צריכים	להתמודד	עם	שאלות	רבות,	התלבטויות	ו'שטחים אפורים' "	
)שורה	25(.	

איזה	מצב	הביטוי	"שטח אפור"	מציין	במשפט	זה?	הקיפו	את	התשובה	הנכונה.							)2	נקודות( 	

מצב	שבו	הדברים	נהירים 	)1(

מצב	שבו	הדברים	עמומים 	)2(

מצב	שבו	הדברים	נסתרים	 	)3(

מצב	שבו	הדברים	בהירים 	)4(

לפניכם	משפט	ממאמר 3,	ובו	צירוף	מודגש. 	.10

"המסע	לפולין	חושף	את	התלמידים	באופן	בלתי אמצעי	לנוְראות	השואה"	)שורות	9–10(. 	

איזה	מן	הביטויים	שלפניכם	אינו מתאים	להחליף	את	הביטוי	"באופן בלתי אמצעי"	במשפט	 	

זה?	הקיפו	את	התשובה	הנכונה.						)2	נקודות(

שאינו	מתּוָוך 	)1(

ישיר 	)2(

יוצא	דופן 	)3(

מפורש 	)4(

/המשך	בעמוד	7/
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לפניכם משפט ממאמר 3, ובו מילה מודגשת.  .11
"יש שאמרו שהם רואים במסע לפולין הזדמנות לטיול בחו"ל שיש בו אתנחתה מהנה    

בדיוטי פרי" )שורות 20–21(. 
מהי משמעות המילה "אתנחתה" במשפט זה? הקיפו את התשובה הנכונה.      )2 נקודות(

נחיתה  )1(

נחת  )2(

הפוגה  )3(

התפוגגות  )4(

לפניכם משפט ממאמר 3, ובו ביטוי מודגש.  .12

"אם המסעות לא יהיו נחלת הכלל יתעוררו ללא ספק שאלות" )שורות 33–34(.  

המירו את הביטוי "נחלת הכלל" במילה אחרת או בצירוף אחר שישמרו על משמעות המשפט.      

)3 נקודות(

         

במאמר 1 )שורות 22–23( ובמאמר 3 )שורה 18( הכותבים משתמשים בביטוי "אין ידו משגת".  .13

הסבירו את משמעות הביטוי הזה.     )3 נקודות(  

         

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני – הבעה בכתב  )40	נקודות( 
בחרו	באחד	מן	הנושאים	14–15,	וכתבו	עליו	מאמר	בהיקף	של	כ־300	מילים	לפי	ההוראות.

תוכלו	לכתוב	טיוטה	בעמודים	10–11.

המסע	 במקום	 חדשה:	 תוכנית	 הארץ	 ברחבי	 תיכוניים	 ספר	 בתי	 כמה	 יזמו	 האחרונות	 בשנים	  .14 
לפולין,	שבכל	שנה	עשרות	אלפי	תלמידים	משתתפים	בו,	יערוך	בית	הספר	מסע	לספרד.	מטרת	
של	 המפוארת	 בתקופה	 החל	 ספרד	 יהדות	 של	 לשורשיה	 התלמידים	 את	 לחשוף	 היא	 	המסע	
"תֹור	הזהב"	וכלה	בגירוש	היהודים	מספרד	בשנת	1492.	במסע	יסיירו	התלמידים	בערים	שבהן	
פעלו	חכמי	ספרד,	רבנים	ואנשי	רוח,	שהיו	מנהיגים	יוצאי	דופן	ועסקו	בלימודי	קודש	ופילוסופיה	

בצד	עיסוק	בשירה	ובדקדוק.	

כתבו	מאמר	טיעון,	ובו	הביעו	את	דעתכם	על	יוזמה	זאת.	נמקו	את	דבריכם	ובססו	אותם. 	

או

במשרד	החינוך	הקימו	ועדה	שמטרתה	לקבוע	על	פי	תנאים	מקדימים	אילו	תלמידים	רשאים	  .15
להשתתף	במסע	לפולין.	התנאים	שהתלמידים	יצטרכו	לעמוד	בהם	הם	השתתפות	בסדנת	הכנה	
למסע	וכתיבת	עבודה	עיונית	על	אודות	השואה.	לאחר	מכן	ייערך	עם	כל	תלמיד	ותלמידה	ריאיון	

אישי	כדי	להחליט	אם	הם	מתאימים	להשתתף	במסע	זה.	

כתבו	מאמר	טיעון,	ובו	הביעו	את	דעתכם	בנוגע	לשאלה	אם	להציב	תנאים	מקדימים	לתלמידים	 	
המעוניינים	להשתתף	במסע	לפולין.	נמקו	את	דבריכם	ובססו	אותם.

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	
/המשך	בעמוד	9/
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בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

9 

	 	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	/בהמשך	דפי	טיוטה/ 	 	
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"איתך בכל מקום, גם בבגרות.
בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"

"معك في كّل مكان، وفي البچروت أيًضا. 
بالّنجاح، مجلس الّطّلب والّشبيبة القطرّي"

מדבקת משגיח

ملصقة مراقب

12
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נספח: מאמרים 
לשאלון עברית: הבנה, הבעה ולשון 

11282, קיץ תשפ"ב



נספח — עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"ב, מס' 11282                 - 2 -

לפניכם שלושה מאמרים.
ִקראו אותם, וענו על השאלות בשאלון המחברת המצורף.

אין סיבה לצאת למסעות לפוליןמאמר 1
מאת פרופסור אשר מעוז

5

בעת האחרונה נחקק בפולין "חוק הרכוש", המגביל תביעות של יהודים להשבת רכושם 
שהולאם בידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. בעקבות חקיקת החוק עלתה על סדר 
היום בישראל סוגיית משלחות הנוער מישראל למחנות המוות בפולין. היו אף שדרשו 
"חוק  עקב  שפרץ  שהמשבר  נראה  כלכלית.  בפולין  לפגוע  כדי  המשלחות,  את  להפסיק 

הרכוש" יצר הזדמנות לדון מחדש בהצדקה של המסעות.

10

מדי שנה עשרות אלפי תלמידי בתי ספר על־יסודיים בישראל משתתפים במסעות 
בלימודי  העיקרית  לפעילות  נחשב  לפולין  המסע  בישראל  החינוך  במערכת   לפולין. 
 ," השואה'  'זיכרון  של  בעיצובו  החשובות  התופעות  "אחת  הוכרזו  לפולין  המסעות   השואה. 
וַהזיקה  הלאומית  השייכות  "חיזוק  המסעות  מטרת  את  הגדיר  אף  החינוך  ומשרד 
לחזק  כדי  פולין  עד  להרחיק  צריכים  שתלמידים  תמוה  בעיניי  ולמורשת".   להיסטוריה 
על  ללמוד  כדי  היהודית.  ולמורשת  להיסטוריה  זיקתם  ואת  הלאומית  שייכותם   את 
ובבית  ושם  יד  במוזאון  ביקור  מהארץ;  לצאת  צורך  אין  זיכרונה  את  ולעצב   השואה 

לוחמי הגטאות יתרמו למטרה זו.

15

בינינו,  חיים  שעדיין  השואה  שורדי  עם  הנוער  בני  את  להפגיש  הוא  מכך   חשוב 
בהעלאת  הן  היום־יום  בחיי  בפעולות  הן  להם  לסייע  התלמידים  את  לרתום  ובעיקר 

זיכרונותיהם על הכתב למען הדורות הבאים. לשם כך אין צורך במסע לפולין. 

יתרה מכך, במסעות לפולין התלמידים מבקרים גם באתרי תיירות שאינם קשורים 
להוביל  עלול  ההתבגרות  בגיל  נוער  בני  של  משותף  בילוי  הדברים  מטבע   לשואה. 

לפעילויות שאינן הולמות את מטרת המסע.
להתמודד 20 להם  שקשה  הורים  ויש  גבוהה,  כלכלית  בהוצאה  כרוך  לפולין  המסע 

הבעיה  אך  חבריהם.  עם  למסע  לצאת  שרוצים  ילדיהם  מצד  עליהם  המופעל  הלחץ   עם 
הוריהם  שיד  תלמידים  בין  הבחנה  יוצרת  המסע  של  הגבוהה  שהעלות  היא   העיקרית 
שהוריהם  כאלה  לבין  מאחור  להישאר  עליהם  ונגזר  הנסיעה  את  לממן  ֶגת  ֶ ַמׂשּ  אינה 

יכולים לממן את הנסיעה.
נוסף. בצד חסידי אומות העולם הפולנים, היו גם פולנים שהשתתפו 25 וכן, יש גורם 

ברציחתם של יהודים הן בתקופת השואה הן לאחריה. האם לָשם נשלח את ילדינו כדי 
לחזק את שייכותם הלאומית?

מעובד על פי מעוז, א' )אוגוסט, 2021(. אין סיבה לצאת למסעות לפולין. יש מספיק דרכים ללמוד על השואה בארץ.   *
 .walla.co.il המשך בעמוד 3/וואלה. אוחזר מ־/
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מאמר 2

אולי הגיע הזמן להפסיק את המסע לפולין?
מאת נדב זיו

לצאת  החלטתי  י"א  בכיתה  כשהייתי  שאלה.  סימני  אפוף  תמיד  היה  לפולין  המסע 
למסע לפולין. ידעתי שיש נימוקים נגד המסע, אבל לרגע אחד לא חלפה במוחי המחשבה 
סבי  כלפי  מחויבות  ותחושת  חברתי  לחץ  עליי  שהשפיעו  ברור  הזה.  למסע  לצאת  שלא 

מרדכי ז"ל, שתקופת ילדותו )אם אפשר לכנותה ילדות( עברה עליו על אדמת פולין. 
5

10

לפולין.  המסעות  את  להפסיק  יש  כי  לטוענים  גם  להקשיב  הצלחתי  כשהתבגרתי 
ימים?  שבוע  בן  מסע  של  התרומה  מהי  השואה?  בצל  הנוער  את  לחנך  נכון  האם 
גם  כך  במהירות  עובר  שהוא  המידה  באותה  אבל  משמעותי,  הזה  השבוע   אומנם 
התלמידים  האם  במהירות.  חולפות  מהמסע,  כשחוזרים  שחשים  המרוממות  התחושות 
הגיע  באמת  אולי  חברתית?  חוויה  לחוֹות  כדי  או  ללמוד  רצון  מתוך  למסע   יוצאים 

הזמן להעז ולומר "די"?
רגשית,  בי  נגע  מקום  כל  לא  בעבורי.  משמעותי  היה  לפולין  שלי   המסע 
 לא בכל קבר אחים בכיתי, ובכמה חלקים של המסע אפילו השתעממתי – קצת כמו עוד 
סיור ביד ושם. ולמרות הכול, המסע הזה היה משמעותי מאוד בעבורי; רציתי לראות במו 

עיניי היכן קרה הכול.
היה לי חשוב לבקר במקומות ולהקשיב לסיפורים, לראות את איש העדּות שהצטרף 15

למסע חוזר באומץ אל שערי הגיהינום שלו, לנסות בפעם הראשונה להתמודד עם העובדה 
שבני אדם היו אחראים לזוועה הזאת. אני מרגיש שהשתתפותי במסע הייתה עוד ציון 

דרך שלא אשכח לעולם במסע האישי של חיי.

20

לעולם  שהיא  חושב  אני  האמת  ולמען  "די",  לומר  העת  הגיעה  לא  עדיין   לדעתי, 
אין  האם  אך  ורעים,  טובים  דברים  בו  יש  מושלם.  אינו  הזה  שהמסע  נכון  תגיע.   לא 
מתקיימים בכל דבר בחיים שני צדדים מנוגדים? המסע לפולין הוא אישי מאוד. יוצאים 
וכמו  אחרת.  אותו  חֹווה  המשתתפים  מן  אחד  כל  דבר  של  בסופו  אבל  בקבוצה,  אליו 

שהמסע אישי, כך גם ההחלטה אם לצאת אליו צריכה להיות כזאת.

25

בעולם שאנחנו חיים בו אנו נדרשים לנקוט עמדה ולקבל החלטות בתחומים רבים. 
במהלך חיינו אנחנו צריכים להתמודד עם שאלות רבות, התלבטויות ו"שטחים אפורים", 
בו,  להשתתף  ואפשר  לפולין  במסע  להשתתף  שלא  אפשר  אחת.  תשובה  יש  תמיד  ולא 

ֵפק. ואפשר גם שלא לדעת לבחור ולחיות עם ַהּסָ

    .srugim.co.il מעובד על פי זיו, נ' )אוגוסט, 2021(. אולי הגיע הזמן להפסיק את המסע לפולין? סרוגים. אוחזר מ־  *
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מאמר 3
אל תפסיקו את המסעות לפולין אבל ִערכו אתחול מחדש

מאת פרופסור זהבית גרוס

5

ניצולים.  יהיו  לא  שבו  ביום  שאחֵרי",  ב"יום  יהיה  מה  תוהה  אני  שנים  כמה   כבר 

ומה  להם  קרה  באמת  מה  לומר  וֵידע  שלהם  המסר  את  יעביר  סיפורם,  את  יספר   מי 

אינם  כבר  שלי,  המחקר  פי  על  רבים,  תלמידים  שבו  הזה,  ליום  הגענו  והינה  שם?  היה 

של  בתודעה  שולי  לעניין  ונהפך  ִנׁשחק  השואה  נושא  השואה.  יום  בטקסי  מתעניינים 

תלמידי בתי הספר בישראל, שהם למעשה כבר הדורות הרביעי והחמישי לשואה.

10

שלה  שסבתא  סיפרה  שלי  "סבתא  לי  שאמרו  תלמידים  ספר  בבתי  פגשתי 

ן ֶּבְלֵזן)1(". המרחק של השנים יוצר מרחק תודעתי רב מאוד. לכן כדי לחבר  הייתה בֶּבְרּגֵ

נדרשים  השואה,  כמו  כך  כל  רב  זמן  לפני  שהתרחש  טראומטי  לאירוע  התלמידים   את 

התלמידים  את  חושף  לפולין  המסע  זאת,  לעומת  חינוך.  אנשי  מצד  רבים   מאמצים 

באופן בלתי אמצעי לנוְראות השואה. במסע הם חשים וחווים את המראות, ולעיתים את 

הריחות ואת הקולות, וזוהי חוויה עוצמתית בעבורם.

15

יכולים  הם  וכך  מוחשי,  באופן  לתלמידים  מועבר  הלימוד  חומר  המסע   במהלך 

חומר  של  ה"יבש"  העיוני  התוכן  רב.  עניין  בו  ולמצוא  רגשית  מבחינה  לנושא  להתחבר 

חותמה  את  המטביעה  חיים,  של  אותנטית  למציאות  ונהפך  וגידים  עור  קורם  הלימוד 

דינמי  חי,  לזיכרון  ההיסטוריה  את  הופך  המסע  למעשה,  התלמידים.  נפש  על  בעוצמה 

ומאתגר. 

20

המסע.  של  הכספית  העלות  הייתה  תלמידים  שהעלו  העיקריות  הסוגיות   אחת 

יוצר אי־שוויון בין  וכי הדבר  ֶגת לצאת אליו,  ַמּשֶֹ הם טענו שאין ידם של כל התלמידים 

התלמידים. יש תלמידים שציינו את ההשפעה של המסע על עיצוב זהותם, ולעומת זאת 

מהנה  אתנחתה  בו  שיש  בחו"ל  לטיול  הזדמנות  לפולין  במסע  רואים  שהם  שאמרו  יש 

בדיוטי פרי, ומה שמעניין אותם הוא היכן נמצא הקניון הקרוב. 
במסעות  מצדדת  אני  השואה,  הוראת  על  שערכתי  המחקר  תוצאות  על  בהתבסס 

לפולין וחושבת שצריך להמשיך לקיימם, אבל צריך לחשוב מחדש על אופָיים ועל אופן 

התנהלותם מבחינה חינוכית.

מעובד על פי גרוס, ז' )אפריל, 2021(. אל תפסיקו את המסעות לפולין אבל ערכו אתחול מחדש. גלובס.          *
 .globes.co.il אוחזר מ־  

ן ֶּבְלֵזן – מחנה ריכוז שהקימה גרמניה בתקופת גרמניה הנאצית. ֶּבְרּגֵ  )1(
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אותה 25 להביא  וחייבים  המסעות,  על  נוקבת  ביקורת  מתחו  ותלמידים   מורים 

בחשבון. הם טענו שרמת הידע של התלמידים נמוכה, ושההבדלים בין תלמידים מבחינת 

משמעת  לבעיות  לעיתים  הגורמים  פערים  יוצרים  הלמידה  סגנון  ומבחינת  מוטיבציה 

חמורות. היו גם שציינו שיש תלמידים שקשה להם להתמודד עם העומס הנפשי הכרוך 

במסע.
30

35

נראה לי כי המסע לפולין אינו מתאים לכל תלמיד. הפסקת המסעות בעקבות מגפת 

ובו  מיון  לבצע תהליך של  שיש  ייתכן  העניין.  לבחון מחדש את  הזדמנות  היא  הקורונה 

לבדוק אילו תלמידים מסוגלים להתמודד עם העומס הרגשי של המסע ולעמוד בהכשרה 

הנדרשת לקראתו. זאת כדי שלמסע תהיה תרומה הן בלימוד הן בחינוך. אם המסעות לא 

והחברתי,  הֶאתי, החינוכי  להיבט  הנוגעות  שאלות  ספק  ללא  יתעוררו  הכלל  נחלת  יהיו 

יהפוך את המסע לפולין למסע חינוכי, זהותי,  ייתכן שדווקא הדיון בשאלות כאלה   אך 

אמיתי ועוצמתי.




