פתרון בחינת הבגרות בעברית
מועד קיץ  ,2019שאלון 11282

הערות:
 .1תשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלות.
 .2תיתכנה תשובות נוספות ,שאינן מוזכרות כאן ,לחלק מהשאלות.
 .3חלק מהתשובות הן בנקודות בלבד ,על הנבחן לפרט את הדברים.
פרק ראשון – הבנת הנקרא
.1
א .בשני המאמרים מצויין כי כאשר עובד חש שעבודתו משמעותית הוא יהיה מאושר במקום
העבודה שלו.
ב .לפי מאמר  ,2גורם נוסף המשפיע על האושר שלנו במקום העבודה הוא כמה אנו
משתכרים .המשכורת של האדם מבטיחה לו הגנה מפני עוני ,בטחון כלכלי ושגשוג.
.2
א .בשני המאמרים מוזכרת הטענה הרווחת שאנשים היו מאושרים יותר אם לא היו עובדים.
ב .מתוך מאמר " :1בעולם שלנו יש מיתוס שקרי ולפיו עדיף שלא לעבוד מלעבוד" (שורה .)19
מתוך מאמר " :2רבים מאמינים שהיו מאושרים יותר אילו יכלו שלא לעבוד ,אך זוהי טעות"
(שורה .)26
ג .התפקיד הרטורי של הצגת הטענה הזו הוא להציג עמדת נגד לעמדתם של הכותבים ,כדי
שאחר כך יוכלו להפריך אותה ולהציג את העמדה שלהם באופן משכנע.
.3
א .המחקרים יכולים להסביר את המסקנה על ידי כך שלפיהם כישורי ניהול בילדות הם
שתרמו להצלחה ,והרי "הורות הליקופטר" מצמצמת את ההתנסויות של ילדים ברכישת
מיומנויות של ניהול ,עצמאות ולקיחת אחריות.
ב .בעיניי "הורות הליקופטר" באמת עשויה לפגוע בילדים ולמנוע מהם לרכוש מיומנויות
חשובות לחייהם הבוגרים .כשההורים מוודאים כל ביצוע משימה ומפעילים לחץ ,הם
מחנכים ילדים להיות אחראים פחות על המחויבויות שלהם ,כמו לסדר את החדר ,להתכונן
למבחנים ,ולעתים גם הורים מתערבים בעניינים חברתיים כמו פתרון סכסוכים בין אחים.
ללא התנסות בגיל צעיר ,קשה לחוש ביטחון בהתמודדות עם אתגרים בבגרות.
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א .בין שורה  26לשורה .27
ב .הקטע מתייחס לתפיסות עבודה .בעיניי מתאים להוסיף אותו לאחר תפיסה שגויה בנוגע
לעבודה ולפני הפנייה אל הקוראים במטרה לשנות את תפיסתם בנוגע לעבודה בה הם
עובדים.
הקשר בין העבודה ובין החיים מחוץ לעבודה עולה לדיון לעתים תכופות ביותר.
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