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מבחן 15
לפניך ארבעה טקסטים. טקסטים 1–4 הם מאמרים.

קרא את ארבעת הטקסטים וענה על השאלות בשאלון המחברת המצורף*.

טקסט 1 – מאמר

אי המוסריות של ניסויים בבעלי חיים
)http://www.invitro.org.il/node/31 מעובד על פי מאמרו של אסף עמית, מאי 2002, אתר המרשתת(

כלל מוסרי אוניברסלי ששמו עקרון השוויון, קובע בפשטות שמקרים זהים תמיד חייבים 
לקבל התייחסות זהה. השאלה שעלינו לשאול את עצמנו, אם כן, כאשר אנו מבצעים 
הכרעה מוסרית שמפלה בין שני מקרים, היא אם התכונה שעל פיה אנו מקבלים את 
ההחלטה המפלה, קשורה באופן ענייני ומהותי להבדל בין שני המקרים. אם לא, הרי 

שאנו חוטאים בהפליה בלתי הוגנת ופגומה מבחינה מוסרית.
חשוב להבין: ברגע שמחליטים לנקוט הפליה שהיא עברה על עקרון השוויון, אין מקום 
להציג את התועלת שיש בהפליה הזאת כצידוק למעשה. האם יעלה בדעתו של מישהו 
להציע את החזרת מוסד העבדות, משום שיש בו תועלת רבה לאדם הלבן? האם יעז 
מאן דהוא לטעון בפומבי שיש לשלול מכל הנשים את זכותן לעבוד מחוץ לבית, משום 
שכך יהיה להן הרבה יותר זמן פנוי לדאוג לרווחתם של הגברים והילדים? ייתכן שיש בינינו 
ייתפסו - בצדק - כאנשים  נורמלית הם  אנשים שחושבים כך, אך בחברה מערבית 
פרימיטיביים בעלי דעות קדומות שעקרונות בסיסיים ביותר של שוויון הם מהם והלאה.
אנו  כחברה,  בכוח.  זכותו  על  להגן  הזכות  בעל  ביכולת  תלויה  אינה  מוסרית  זכות 
להפגין  מסוגלים  אינם  שתינוקות  אף  על  נולדו,  בטרם  עוד  לתינוקות  זכויות  מעניקים 
מול משכן הכנסת ולדרוש זכויות. אנו מעניקים הגנה וזכויות מיוחדות לאנשים מפגרים 
בשכלם, על אף שרובם אינם מסוגלים להציג לבית המשפט באופן קוהרנטי את הסיבות 
שבגינן יש להתחשב בהם באופן מיוחד. בכל אחד מהמקרים שבהם אנו מעניקים זכויות 
מיוחדות לציבור כלשהו, יש גם קשר הדוק בין הזכויות )כגון זכותם של נכים להחנות 
מינימלי  נכות  )אחוז  אותן  לבין התכונה שמקנה  ליד הבית(  את רכבם במקום שמור 

שמעיד על מוגבלות פיזית מסוימת(.
עקרון השוויון הוא ערך עליון בכל חברה מודרנית, וכמעט כל תורת מוסר מתבססת 
עליו באופן כלשהו. גם אם רוב האנשים אינם מודעים לעיקרון בצורתו הפורמלית כפי 
שתוארה כאן, הם חשים אותו כמעין "אינסטינקט", המסייע בעדם לקבוע עמדה ולקבל 
החלטות באופן מוסרי. "כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, ומקרה אחד להם, כמות 
זה כן מות זה ורוח אחד לכול, ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכול הבל. הכול הולך 

אל מקום אחד, הכול היה מן העפר והכול שב אל העפר" )קוהלת ג, יט-כ(.
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* בבחינת הבגרות הטקסטים יופיעו כנספח למחברת, ולכן ההוראה מנוסחת בצורה זו, על פי הניסוח בבחינת הבגרות.
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בני אדם שונים זה מזה בדרכים רבות, ובעלי החיים שונים זה מזה ומבני האדם בדרכים 
רבות עוד יותר. הצורך הטבעי שלנו לפשט דברים, יוצר אצלנו לעתים דיסוננס מחשבתי, 
ואת כל בני האדם  שגורם לנו להכליל את כל בעלי החיים שאינם אדם בקבוצה אחת, 
ואת הצדפה, אך לא את  כוללים באותה קבוצה את השימפנזה  אנו  בקבוצה האחרת. 
האדם, על אף שהדמיון הביולוגי בין השימפנזה לבין האדם גדול לאין שיעור, מהדמיון שיש בין 

אותו שימפנזה לבין הצדפה. למעשה, השימפנזה דומה לאדם אפילו יותר מאשר לגורילה.
לפי עקרון השוויון, בכל מקרה שבו אנו מתכוונים לנהוג בבעל חיים באופן שונה מהאופן 
שבו היינו נוהגים בבן אדם, עלינו לשאול את עצמנו אם ההבדלים בין האדם לבין אותו 
בעל חיים הם מהותיים לצורך העניין. כשאנו מתלבטים בסוגיה זו, עלינו להתבסס על 
הבנה עדכנית ומושכלת ככל האפשר של אופיים ותכונותיהם של בעלי החיים, ולא על 

מה שנוח לנו לחשוב או על אמונות מימי הביניים.
הזכות לחיים ללא סבל, למשל, היא זכות שיכולה להיות לא רק לאדם, אלא לכל יצור 
שמסוגל לחוש סבל. מנגד, אין צורך ואין היגיון להעניקה למי שאינו עונה על תנאי זה. 
כשם שבני אדם זכאים מעצם קיומם לחיים ללא סבל, כך זכאים גם הקוף, העכבר 
והצפרדע לחיים כאלה, לפי עקרון השוויון. לעומת זאת, לחיידק אין לזכות לחיים ללא 

סבל כל משמעות.
האדם  החליט  כאשר  שנים,  מאות  כמה  לפני  שנולדה  שיטה  הם  חיים  בבעלי  ניסויים 
לראשונה לנצל בעלי חיים לצורכי מחקר ביולוגי, לבדיקת השפעתם של חומרים לא ידועים 
ולמטרות נוספות בעלות אוריינטציה מדעית. בעלי החיים במעבדות הניסויים )המכונים 
שמתבצעים  והניסויים  לאדם,  כמודלים  משמשים  חייתיים"(  "מודלים  המקצועית  בעגה 
בהם נעשים בעיקר לתועלתו של האדם ולא לתועלת החיות. התעקשותם של מוסדות 
המחקר להסתיר מפני הציבור את מעבדות הניסויים בבעלי חיים, עם תמונות הזוועה 
שנחשפות בכל פעם שהציבור זוכה לקבל הצצה נדירה למעבדות אלה, הפכו את הנושא 

לעניין שנוי במחלוקת יותר מניצול של בעלי חיים בחקלאות למשל.
השוני הביולוגי הרב בין בעלי החיים שאינם אדם לבין האדם, מביא לפעמים להטעיית 
חוקרים, ולכך שרובם המוחלט של הניסויים בבעלי חיים אינו מסתיים בהישגים בעלי 
עוררין על כך שהמודל האמין  אין  יישומית לאדם. מבחינה מדעית טהורה,  משמעות 
גורמים  ביותר לאדם הוא האדם. עם זאת, מכיוון שהניסויים המדעיים שבהם מדובר 
לאובייקט הניסוי סבל רב, שבמקרים מסוימים עלול להימשך חודשים ואף שנים, ומכיוון 
שאובייקט זה מסכן את בריאותו ואת חייו, נמנע הממסד המדעי מלבצע מחקרים כאלה 
בבני אדם בגלל סיבות מוסריות. הניסויים שבכל זאת נערכים בבני אדם, נערכים רק 

באנשים שהתנדבו לכך מרצונם ותוך הקטנת גורמי הסיכון למינימום האפשרי.
מי שמחשיב את עצמו כאדם מוסרי, לא יכול להשלים עם הפליה ועם ניצול של אין 
ספור בעלי חיים שאינם יכולים לעמוד בעצמם על זכויותיהם, ואינו יכול לתת לתועלת 
המופקת מניצול זה לעוור את עיניו בפני העוול שנגרם להם. לא מדובר כאן בהגיגים 
פילוסופיים בעלי משמעות תיאורטית בלבד: הדיון המוסרי והאתי משחק תפקיד מכריע 
בקביעת יחסנו לבעלי החיים בכלל ולמדיניות הניסויים בבעלי חיים בפרט. רק לפני 20 
שנה טענו חברות הקוסמטיקה שאין שום דרך לבדוק את מוצריהן בלי שימוש בבעלי 
זו.  חיים, ובעקבות הלחץ הציבורי פותחו מאז שלל חלופות מוכחות וטובות למטרה 
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גם בימים אלה אנו עדים לתמורות המתחוללות במדינות המערב: מנגנונים משפטיים 
חיים  בבעלי  ניסויים  בחוק;  ומעוגנים  מוקמים  לרעה  ניצול  מפני  חיים  בעלי  על  שיגנו 
יותר ובמתודות מחקר מודרניות שאינן  מצומצמים ומוחלפים בכלים מדעיים חדישים 
מתבססות על ניסוי וטעייה ואינן גורמות סבל; הפיקוח על הניסויים בבעלי חיים מתהדק 
ומשתפר, כמו גם תנאי החזקת חיות מעבדה; חלקן אף זוכה לשיקום לאחר הניסויים 

במקומות ייעודיים שהוקמו למטרה זו.

טקסט 2 – מאמר

על בעלי חיים, בשר ומה שביניהם
)http://www.e-mago.co.il מאת עמית עוז , 2010, אתר המרשתת(

החטא הגדול ביותר באנושות הוא אולי ההרג המתועש של בעלי חיים למאכל. לבעלי 
חיים אין את היכולת להתגונן כנגד האדם כי הם קניינו. אם הוא חפץ להשתמש בהם 

לכל דבר, כמזון, למשל, או כמענה לכל שיגיונותיו האחרים, הוא רשאי לעשות זאת.
האדם של המאה החדשה, המאה ה-21, שהעלה על נס את זכויות בעלי החיים כנושא 
תעשיית  בחושך:  כמגדלור  שמאיר  בעוול  ולהכיר  לראות  מסרב  עדיין  ציבורי,  לדיון 

הבשר.
המיועד  למותם  עד  בתת-תנאים  מזוהמות  ענקיות  בחוות  חיים  בעלי  של  גידולם 
בשחיטה. האם ייתכן שהאדם, שהוא באמת שליט העולם, שהכניע כבר בימי קדם את 
החזקות שבחיות, ושקושר לעצמו כתרים על היותו היצור המוסרי היחיד בטבע, מפגר 

עד כדי פרימיטיביות במה שנוגע להרגלי האכילה שלו?
"תאוות הבשרים", כפי שהיא נקראת, כאילו הייתה אקסיומה של הטבע ולא רצון אנושי, 
אפיינה מימי בראשית את האדם הקדמון, זה שסביבתו לא נתנה בידו אלטרנטיבות 
רבות להישרדות. ציד חיות והריגתן היו עבורו לחם חוק. אבל הוא היה צד את החיות 
אחת-אחת וכשהיה שבע, היה נח, ולא יסף. הוא גם, בתור יצור ביניים שממנו התפתח 
ובשיניים  לטורפים,  בדומה  ניבים  בעלת  שינים  במערכת  מצויד  היה  המודרני,  האדם 

טוחנות המותאמות לאכילת בשר - בשר חי.
האדם  היסטוריה,  בגדר  הראשונה  התעשייתית  המהפכה  נראית  שממנו  בעידן  כיום, 
כ"נזר  לעצמו  שמתייחס  הלום,  שהגיע  עד  קיצוני  אבולוציוני  עידון  שעבר  המודרני 
והכבוד המשתמעים מכך, תחת שיאמץ מקורות חדשים  הבריאה" על כל האצילות 
לתזונה להתפתחותו הכבירה, העדיף להוסיף ולשכלל את תעשיית בעלי החיים לבשר 
ברוח המודרניזציה: שחיטתם של מה שיותר בעלי חיים כדי לספק מה שיותר טעמים 
וגוונים מן החי, למה שיותר אנשים בתנאי שוק חופשי. אכן כך, התרבות המודרנית, זו 
המדברת על כיבוד זכויות החלש באשר הוא והמתיימרת להיות נאורה, אנינה ורגישה 
לסבל, עדיין מבצעת שחיטת בעלי חיים חובקת גלובוס, ובכללם יונקים, כדי לספק את 

ִחכם של בני אדם - היונקים האינטליגנטיים ביותר בטבע.
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שאלה הכרחית בסתירה לכאורה פה, היא לאן נעלמו ונמוגו כל הקדמה, ההתפתחות 
ובעיקר האנושיות, שהרי לא ייתכן עולם טוב יותר בלעדיהן. האכזריות שבהקמת חוות 
מתועשות לגידול מסיבי של בעלי חיים "לבשר", בתנאים שאילו היו נחשפים לציבור היו 
גורמים לחלק גדול ממנו להפוך לצמחוני, היא רק קצה הקרחון במסכת ההתעללות, 
עצימת העין וההתעלמות המוסכמת-קולקטיבית של רוב הציבור, כי כך קל ונוח יותר 

לצרוך בשר.
מתברר שגם לרחמים יש סייגים והם, כמתברר, נוקשים מאוד. הם מתעוררים רק כלפי 
מי שמשרת אותם ואינו מותיר ברירה אחרת, במקרה זה איזשהו אינטרס, צורך נפשי 
להרגיש טהורים מחטא. אצל החיות שנתפסות אצל אנשים כאילמות ואנונימיות, אין 
לרוע מזלן, את היכולת לעורר הזדהות בכאבן, בסבלן ובאומללותן, לפיכך קל מאוד 
לדחוק אותן היישר החוצה מהתודעה. לפי ההיגיון הזה מפרידים פרה מעגלה שזה עתה 
נולדה כי מישהו מחכה לבשר האם. השוק מוליך אנשים כאן כמו בכל עסק אחר, ואם 
התחושה שמתהווה היא של קניבליזם - פשוט אפשר להתעלם. נראה שקל לאנשים 
לדלג מעל העובדה כי החיות עשויות עצמות עור ודם, ובחלקן לפחות, גם הרבה רגש. 
לחיות כקולקטיב, אין דובר, אין לובינג חברתי בכנסת, והן אינן מקבלות תרומות מעל 

ומתחת לשולחן כדי להיטיב עמן. לכן בעולם כוחני וקר, גורלן נגזר.
אגודות שונות לשמירת זכויות בעלי חיים כמו "אנונימוס" בישראל, שכן נרתמות למענן, 
והאגודה האמריקאית לצמחונות בארצות הברית, מנסות לחנך את דעת הקהל מחדש 
בנושא זכויות בעלי חיים, והעובדה כי לכל החיות מגיע לחיות ברווחה ללא סבל וניצול, 
ולא  חיים  בעלי  היותם  שימוש במשאבי הטבע מתוקף  תוך  והוגנים,  נאותים  בתנאים 
אלא שחסר  מוכשרות,  שאינן  משום  לא  אינה מספיקה,  פעילותן  אולם  גרידא.  רכוש 
מנגנון שיאפשר קיבוען של העובדות בדעת הקהל. הקמת ועד המורכב ממנהיגי דעת 
אנשים  וטרינרים,  והגות,  מוסר  אנשי  אמנים,  פילוסופים,  העוול,  עם  שמזדהים  קהל 
שהציבור סומך עליהם במידה מסוימת ומאמין בהם, אנשים שיירתמו למסע מודעות 
מקיף וכולל, מלווה בהמחשה של מחירה של תעשיית הבשר המגיע לצלחת עם כל 
ההמחשות, כולל הזוועות, עשויה לעזור להטות את דעת הקהל ולהטעין אותה במודעות 

שלא הייתה קיימת עד כה לבעלי החיים.
בליווי  למיניהן,  בישול  תכניות  כמו  בשר  צריכת  שמעודדים  משאבים  אותם  ינוצלו  אם 
ידוענים, פרסומות באמצעי התקשורת ומסעות טעימות, הפעם למימוש מטרה הפוכה, 
מה  על  לפיקוח  המוסרי-ציבורי  האתי  המנגנון  הקמת  עם  יחד  חיים,  בעלי  על  להגנה 
שממשיך להיות משווק, התוצאה הבלתי נמנעת תהיה צמצום הדרגתי בצריכת הבשר 
במדינות מפותחות לפחות )שיש להן אלטרנטיבות תזונתיות מזינות ואת היכולת להמשיך 
ומדורגת  נהנתנית לצריכה סלקטיבית  ותחליפי בשר(, מצריכה מסיבית  מזון  בפיתוח 

מטעמי מוסר ובריאות כאחת – אם המאבק על דעת הקהל ייעשה בנחישות ובתבונה.
מכיר אני את טבע האדם, ואני יודע שאין סיכוי נראה לעין להפסיק כליל הרג בעלי חיים 
למאכל. הסיכוי הגדול הוא בהפחתה משמעותית של הצריכה על ידי הצרכנים – משקי 
בית רגילים שנוהגים בעיקר מכוח ההרגל והזמינות, לצרוך בשר כמה פעמים בשבוע. 
שיתופם של אלה בזוועות המתרחשות בחייהם של פרות, עגלים, שוורים, חזירים ויונקים 
)ובעיקר השחיטה הכשרה(,  כולל המחשת השחיטה כפי שנעשית במציאות  אחרים, 
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לצד הפרכת "התורה" שמלווה דורי דורות בדבר החיוניות הבריאותית באכילת בשר, 
ולימוד שיטתי של המזון החלופי, יצמצם באופן מוחשי את הביקוש לבשר, ולפיכך את 
קצב הייצור שמכתיבה דרישת השוק. בשלב מאוחר יותר תהיה עילה לשינויו של החוק 
המגדיר את בעל החיים כקניינו של הרוכש, שינוי מעמדו של בעל החיים כקניין כרכוש 
בלעדי, וסיווגו כבעל זכויות על פי חוק, יהווה מהפכה אדירה בנושא. מהיכן שיתחיל, 

סופו שיגרור אחריו חלקים נרחבים בעולם.

טקסט 3 – מאמר

שונים מאיתנו - אך לא נחותים:                  
לבעלי החיים יש זכויות?

)ynet מעובד על פי מאמרו של חגי כהן,* 28 בדצמבר 2010, אתר המרשתת(

"הנה אימא הדוגרת, היא הולכת ומנקרת, ואיתה הולכים-הולכים יחד כל האפרוחים" 
- זה פחות או יותר התיאור שעליו כולנו גדלנו בספרי הילדים, שהציגו את משק החי 
כאתר נופש כפרי ושליו, עם "דוד משה" חביב שמטפל בחיות במסירות. אלה מצדן, 
גם את  נפספס  וביצים בתמורה. כדי שלא  לו חלב  ולהעניק  לו טובה  שמחות לגמול 
ההקשר הצרכני, שרנו כולנו גם את "האוטו שלנו גדול וירוק" והאמנו שהביצים והחלב 
של תנובה מגיעים למכולת ומשם למקרר שלנו, מאותם משקים פסטורליים חביבים, 

ועוד באוטו ירוק. היברידי בטח.
במציאות יש פער בלתי ניתן לגישור בין תעמולת-הדרדקים הזו לבין משקי החי בימינו. 
"דוד משה" הנחמד בוודאי לא יזיק לפרתו כדי לחלוב ממנה יותר חלב, וגם לא יעלה 
בדעתו להרעיב את תרנגולותיו כדי שיחדשו במהירות את הטלת הביצים, או לחתוך 

את מקוריהן כדי שלא ינקרו זו את זו למוות בכלובי רשת צפופים.
תאמרו: אנחנו כבר לא ילדים, ואף מבוגר לא משלה את עצמו שחיות נהנות להישחט. 
מאיתנו  כמה  אך  חיים,  בעלי  בהרג  מקורו  שבשר  לכך  מודעים  שרובנו  אמנם  נכון 
מקדישים בכלל מחשבה לאופן שבו מגודלים ומומתים מאות מיליוני מיליון בעלי החיים, 
כדי לעלות על שולחננו? ומדוע זה חשוב בכלל? והאם הצמחונים לא "חוטאים" בהאנשת 

בעלי חיים, כשהם מייחסים להם צרכים טבעיים וזכויות?
מחרידים שערך,  אהבה"  ב"ניסויי  מדעית  הוכיח  הארלו  הארי  האמריקאי  הפסיכולוג 
ללא  במעבדתו  שגודלו  רזוס  קופי  בלבד.  לגורי-אדם  מוגבל  אינו  באהבה  שהצורך 
אהבה אימהית או נכלאו בבגרותם בתנאי בידוד מתמשכים, פיתחו הפרעות נפשיות 

ותפקודיות קשות.

*  הכותב הוא פעיל בעמותת "אנונימוס" לזכויות בעלי חיים. 
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אחרים  חברתיים  חיים  בעלי  גם  במפתיע,  שלא  מאפיין,  ובמשפחה  בחברה  הצורך 
נאות,  לטיפול  הזכות  את  לגורי-אדם  המוסרי שמעניק  העיקרון  כן  אם  מהו  מלבדנו. 
בעוד שגורים של חיות ממינים אחרים מופקרים לכל ניסוי אכזרי שיגרה את סקרנותנו?
כדי לשלול מבעלי חיים את כל צורכיהם, ולגרום להם סבל נורא בעבור חופן שקלים, 
נחוצה מערכת משוכללת של הצדקות, הגנות, הכחשות והסחות דעת. "הן טיפשות", 
"אלוהים  ביצים",  יטילו  לא  הן  סובלות  הן  "אם  החלש",  את  הורג  החזק  בטבע  "גם 
שגדלנו  משום  היטב,  הללו  ההרחקות  ואת  ההצדקות  את  מכירים  כולנו   - הרשה" 
בחברה שמבוססת על ניצול עמוק של בעלי חיים. ניצול כזה דורש מחברה מוסרית-

בעיני-עצמה לייצר הצדקות רבות ומגוונות.
הפליה   - ביולוגי(  מין   ,Species )מהמילה  ספשיסיזם  קוראים  הזאת  ההצדקות  למערכת 
שרירותית ולא מוצדקת רק על בסיס מין ביולוגי. זו האידאולוגיה של העליונות האנושית, שבשמה 
אנו, כחברה, מתעללים במיליוני בעלי חיים. זו האמונה שפוטרת אותנו מכל יחס מוסרי ליצורים 

חסרי ישע הנתונים לשליטתנו, רק משום שהם לא משתייכים למין הביולוגי שלנו.

טקסט 4 – מאמר

בעלי חיים בקרקס
האילוף, ההובלה, ההופעות - עינוי חיות בקרקסים

)http://anonymous.org.il/art180.html ,מתוך האתר "אנונימוס" עמותה לזכויות בעלי החיים(

להיות  נהנית באמת  לא  חיה  כדי להבין ששום  חיים,  להיות מומחה לבעלי  לא צריך 
בקרקס. בעלי חיים נלקחים מסביבתם הטבעית ונמכרים לקרקסים. מעבירים אותם 
בשרשרות.  אותם  וכובלים  בכלובים  אותם  מחזיקים  קטנים,  בקרוונים  לארץ  מארץ 
גורמים  ואף  הנוגדים את טבעם  לבצע תעלולים  ללמוד  אותם  מחייבים  לכך,  בנוסף 
עם  מופעים  )הכולל  יכול להתקיים קרקס  ולא  קיים  לא  בריאותי. למעשה,  נזק  להם 
חייהם  אורח  בין  להשוות  אפשר  אי  לעולם  חיים:  בבעלי  מתעלל  שאינו  חיים(  בעלי 
בטבע, הכולל הליכה של קילומטרים, ולעתים אף עשרות קילומטרים ביום, חיי חברה 

מורכבים, חיפוש מזון ומשחקים, לבין מה שמתאפשר להן בקרקס.
הטענה שאילוף חיות הקרקס נעשה באמצעות פרסים וקשרי אמון בין המאלף למאולף, 
היא לא יותר מאגדה לילדים. בשביל לאלף את בעלי החיים מכים אותם במוטות. מצליפים 
בהם בשוטים ודוקרים אותם בדוקרנים. כדי לאלף דוב לרקוד, מעמידים אותו על פח לוהט 

או גחלים בוערות. שיטות האילוף כוללות גם מכות חשמל, כוויות, סימום והרעבה.
בעלי החיים בקרקס - בין שהם חיות בר ובין שהם חיות מבויתות - לעולם לא נראים 
מאושרים. אם תסתכלו בהם מאחורי הקלעים, תראו אותם לא פעם מנידים את גופם 
מתייחסים  משוגעים. בקרקס  כמו  ושוב  הלוך  הצר  הכלוב  את  חוצים  או  לצד,  מצד 

לבעלי החיים כאל חפצים שמטרתם שעשוע, אך אותם העניין לא משעשע בכלל.
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קרא את הטקסטים שבנספח המצורף וענה על השאלות בפרקים שלפניך*.

פרק א: הבנת הנקרא )26 נקודות( 

ענה על השאלות 1–4.

ארבעת הטקסטים עוסקים באותו נושא. א.   .1
במה עוסקים ארבעת הטקסטים )כתוב שני משפטים לכל היותר(.

                                                                                                                                                      
מהי הטענה המשותפת לארבעת הטקסטים?  )1( ב. 

                                                                                                                                                    
הבא מכל טקסט דוגמה אחת המבססת את טענת כותב הטקסט )בסך הכול ארבע דוגמות(.  )2(
דוגמה מטקסט 1                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    

דוגמה מטקסט 2                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    

דוגמה מטקסט 3                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    

דוגמה מטקסט 4                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    

מהו הנימוק המרכזי שכותב טקסט 1 מציג לחיזוק טענתו? הסבר אותו. א.   .2
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
האם כותבי שלושת הטקסטים האחרים יסכימו עמו? נמק את תשובתך. ב. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

* בבחינת הבגרות הטקסטים יופיעו כנספח למחברת, ולכן ההוראה מנוסחת בצורה זו, על פי הניסוח בבחינת הבגרות.

חלק ראשון - הבנה והבעה )50 נקודות(
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מהו האמצעי הרטורי הבולט שכותב טקסט 2 משתמש בו בפסקה ז? הבא לו דוגמה, והסבר את  א.   .3
תרומתו לטקסט. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
בטקסט, 1 פסקה ד, משתמש הכותב באמצעי רטורי. מהו? מהי מטרתו? ב. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

"שאלה הכרחית בסתירה לכאורה פה". )טקסט 2, פסקה ה( א.   .4
הסבר את הסתירה.  )1(

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
מדוע זו סתירה לכאורה?  )2(

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
נעשה באמצעות פרסים  4 פותחת במשפט: "הטענה שאילוף חיות הקרקס  פסקה ב בטקסט  ב. 

וקשרי אמון בין המאלף למאולף, היא לא יותר מאגדה לילדים".
האם כותב טקסט 3 היה מסכים עם הנאמר במשפט זה? נמק את תשובתך, ובסס אותה על   

הטקסט.
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פרק ב: כתיבה ממזגת )24 נקודות(

ענה על שאלה 5.

במסגרת עבודה בנושא התעללות בעלי חיים נתבקשת לכתוב פרק אחד המכיל סקירה תיאורטית של   .5
התופעה, מערכת ההצדקות לקיומה, והדרכים הקיימות והמוצעות להתמודד עמה. 

בכתיבתך התבסס על ארבעת הטקסטים. הקפד על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע   
בגוף הסיכום ובסופו. כתוב בהיקף של כ-300 מילים.
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בחלק זה שלושה פרקים. עליך לענות על שני פרקים: פרק א - חובה, ואחד מהפרקים ב-ג.

פרק א: חובה - שם המספר, מילות היחס ואותיות השימוש )10 נקודות(

ענה על שאלה 6.

לפניך שתי צורות. הקף את הצורה הנכונה. א.   .6
מֹוָנה בחודש הייתי עד למקרה של התעללות בבעל חיים ליד מקום מגוריי. ְשׁ מֹוָנה / ּבְ ְשׁ ּבִ  )1(
ה ידוענים המשתתפים בפרסומת למען זכויות בעלי חיים, יש בעל  לֹוָשׁ ה / ְלְשׁ לֹוָשׁ ִלְשׁ  )2(

חיים.
ׁש נשים השתתפו במחאה נגד התעללות בבעלי חיים. ׁש / ָוֵשׁ עשרים ְוֵשׁ  )3(
התרבות המודרנית מתמיירת להיות נאורה, אנינה ּוְרִגיָשה / ְוְרִגיָשה.  )4(

שיטות אילוף בעלי החיים כוללות גם חשמל, כוויות, סימום, הרעבה, ְוַמּכֹות / ּוַמּכֹות.  )5(
הטה את מילת היחס שבסוגריים בהתאם למשפט. ב. 

בעלי החיים – היחס )כלפי(                         מחפיר.  )1(
אנשים נבדלים זה מזה במחיר שהם מוכנים לשם )בעבור(                         .   )2(

אזרחי מדינת ישראל, ביקשתי )מן(                         לא להתעלל בבעלי החיים.  )3(
בשר – האם אנו לא יכולים לחיות )בלעדי(                         .   )4(

לפניך קטע. ג. 
כתוב את המספרים המודגשים במילים. נקד בהתאם לצורך.   

טקסט 2                                                 , שפורסם בשנת 2010                                                 ,   
עוסק בזכויותיהם של בעל החיים. בישראל נחקק בשנת 1994                                                 חוק 
המגן על בעלי החיים. חשוב שכל אדם היודע אפילו על מקרה 1                                                 של 
התעללות או הזנחה של בעלי חיים, ידווח על כך כדי למנוע את סבלם של בעלי החיים. בדיווח 
יש למלא 5                                                 פרטים חשובים: מקום האירוע, תאריך האירוע, 

פרטי המחזיק בבעל החיים, הסימנים שהובילו לחשד ופרטי הפונה.

חלק שני - לשון )50 נקודות(
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לפניך שני פרקים: פרק ב – תחביר ופרק ג – מערכת הצורות.     
בחר בפרק שלמדת: בפרק ב – תחביר או בפרק ג – מערכת הצורות.     

בפרק שבחרת ענה על השאלות לפי ההוראות.     

ציין את שם הפרק שבחרת:                             

פרק ב: תחביר )40 נקודות(

עליך לענות על ארבע שאלות. 
ענה על ארבע מן השאלות 7–11 )לכל שאלה 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר ענה על כל הסעיפים.

לפניך שלושה משפטים המתבססים על טקסט 2. קרא אותם, וענה על חמשת הסעיפים שאחריהם.  .7

השאלה היא לאן נעלמו ונמוגו כל הקדמה, ההתפתחות והאנושיות.  .I

לעורר  יכולת  מזלן  לרוע  אין  וכאנונימיות,  כאילמות  אנשים  אצל  שנתפסות  החיות,  אצל   .II

הזדהות בכאבן, בסבלן ובאומללותן.

פעילותן של אגודות שונות לשמירת זכויות בעלי חיים אינה מספיקה, לא בגלל חוסר כישרון,   .III

אלא בגלל מחסור במנגנון שיאפשר קיבוען של העובדות בדעת הקהל.
שלושת המשפטים שלעיל הם משפטים מורכבים. א. 

תחם את הפסוקית בכל אחד מהמשפטים, וציין את תפקידה התחבירי.
ציין את תפקידם התחבירי של המילים והצירופים המסומנים בקו. ב  

                                     .III                                      .II                                      .I  
העתק את החלקים הכוללים במשפטים I ו-III, וציין את תפקידם התחבירי.  )1( ג. 

                                                                                                                                                                            .I
                                                                                                                                                                            .III

הקף את התשובה הנכונה: החלקים הכוללים: בכאבן, בסבלן ובאומללותן.  )2(
מוסיפים זה על זה / מנוגדים זה לזה / נרדפים זה לזה.

על פי מה שבחרת, ציין את האפקט הרטורי שיוצרים החלקים הכוללים.
                                                                                                                                                    

כתוב מחדש את משפט II כמשפט איחוי )מחובר( בקשר לוגי מתאים. ד. 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
כתוב מחדש את משפט II כמשפט מורכב בעל פסוקית נושא. ה. 
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קרא את המשפט שלפניך, ונתח אותו לפי ההנחיות שאחריו. א.   .8

האדם של המאה החדשה, המאה ה-21, שהעלה על נס את זכויות בעלי החיים כנושא לדיון   

ציבורי, עדיין אינו מכיר בעוול שמאיר כמגדלור בחושך.
הנחיות לניתוח המשפט:

ציין את סוגו התחבירי של המשפט: פשוט, מורכב או איחוי )מחובר(.                             	 
אם המשפט הוא משפט איחוי )מחובר(, תחם את האיברים, וציין את סוגו התחבירי של 	 

כל משפט.
אם המשפט הוא משפט מורכב )או אם יש בו פסוקית מורכבת(, תחם את הפסוקית או את 	 

הפסוקיות, וציין את התפקיד ואת הסוג התחבירי שלהן.
ציין את תפקידם התחבירי של המילים והצירוף המסומנים בקו במשפט זה.	 

                                                                                                                                                    
לפניך שני משפטים. בכל אחד מהמשפטים II-I חל שיבוש. ב. 

בחר באחד מהמשפטים, כתוב אותו בצורתו המתוקנת, והסבר את התיקון.  
הקמת ועד המורכב ממנהיגי דעת קהל המזדהים עם העוול, עשוי להעלות את מודעות   .I

הציבור לבעלי חיים.
פילוסופים, אמנים, אנשי מוסר והגות ווטרינרים הם אנשים שהציבור סומך ומאמין   .II

בהם.
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
לפניך משפט. ג. 

האדם המודרני מתייחס לעצמו כ"נזר הבריאה".
מהו תפקידו התחבירי של הצירוף המסומן בקו?                               )1(

נסח את המשפט כמשפט שמני.  )2(
                                                                                                                                                    

ציין את תפקידו התחבירי של הצירוף המסומן בקו במשפט שכתבת.                                

לפניך שני משפטים: א.   .9
האדם המודרני עבר עידון אבולוציוני קיצוני עד שהגיע עד הלום.  .I

האדם המודרני החליט לשכלל את תעשיית בעלי החיים לבשר ברוח המודרניזציה.  .II
הקף את התשובה הנכונה: היחס הלוגי בין משפט I למשפט II הוא:  )1(

בעיה ופתרון / סיבה ותוצאה / רעיון והסתייגות ממנו / טענה והוכחתה  
כתוב קישור מפורש בין שני המשפטים שיביע את היחס הלוגי שקבעת בסעיף )1(.  )2(

                                                                                                                                                    
נסח את משפט II כמשפט פשוט בעל נושא סתמי.  )3(
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לפניך משפט מורכב: ב. 

אם האדם חפץ להשתמש בבעלי החיים, הוא רשאי לעשות זאת.
תחם את הפסוקית, וציין את תפקידה התחבירי.  )1(

נסח את המשפט מחדש פעמיים, בשתי פסוקיות השונות זו מזו.  )2(
                                                                                                                                                                            .I
                                                                                                                                                                            .II

לפניך משפט בעל חלק ייחוד. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו. ג. 
החיות - קל מאוד לדחוק אותן היישר החוצה מהתודעה בשל הידיעה שאינן יכולות לדבר.
ציין את סוגו התחבירי של המשפט: פשוט, מורכב או איחוי )מחובר(.                               )1(
העתק את חלק הייחוד, וציין את תפקידו התחבירי.                                                        )2(

המר את המשפט בעל חלק הייחוד למשפט שאין בו ייחוד, בלי לפגוע במידע שבמשפט.  )3(
                                                                                                                                                    

לפניך משפט שאלה המתבסס על הרעיון המובע בטקסט 2. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו. א.   .10
האם מישהו שאל אי פעם את בעלי החיים כיצד הם מרגישים?

ציין את סוגו התחבירי של המשפט: פשוט, מורכב או איחוי )מחובר(.                               )1(
לאילו מטרות נוהגים להשתמש במשפטי שאלה מסוג זה?  )2(

                                                                                                                                                    
נסח את השאלה כמשפט חיווי שיביע את תוכנו.  )3(

                                                                                                                                                    
לפניך משפט דו משמעי. ב. 

המחשת השחיטה האכזרית היא אחת הדרכים לצמצם את הביקוש לבשר.
הקף את הצירוף הדו משמעי.  )1(

נסח שני משפטים חד משמעיים, שבכל אחד מהם תהיה אחת המשמעויות.  )2(
                                                                                                                                                                            .I
                                                                                                                                                                            .II

לפניך שני משפטים המתבססים על טקסט 2, פסקה ח. ג. 
תעשיית הבשר נמשכת. בהיעדר מעורבות של מנהיגי דעת קהל לא מתאפשר מנגנון קיבוע   

של העובדות בדעת הקהל.
פרק את שני המשפטים לשלושה משפטים עצמאיים פשוטים, וכתוב אותם במחברתך.  )1(

                                                                                                                                                                            .I
                                                                                                                                                                            .II
                                                                                                                                                                            .III
איזה משפט מן המשפטים שכתבת הוא הראשון מבחינת סדר העניינים?                               )2(

בחר בשניים מן המשפטים שכתבת, וחבר מהם משפט אחד בעל קשר לוגי מתאים.  )3(
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לפניך שלושה משפטים.  .11
בעלי חיים הם קניינו של האדם, לכן אין להם יכולת הגנה נגדו.  .I

האדם הנאור אינו מכבד את זכויות בעלי החיים, הוא שוחט אותם כדי לספק את צרכיו.  .II
דעת  את  מחנכות  בישראל,  "אנונימוס"  כמו  חיים,  בעלי  זכויות  לשמירת  שונות  אגודות   .III
הקהל מחדש בנושא זכויות בעלי חיים, לעומת זאת תכניות בישול למיניהן מעודדות צריכת 

בשר.
ציין את הסוג התחבירי המשותף לכל המשפטים: פשוט, מורכב, איחוי )מחובר(.                              א. 

בשניים מן המשפטים יש מילות קישור. הקף בכל משפט את מילת הקישור, וציין את הקשר  ב. 
הלוגי המובע באמצעותה.

                                                                                                                                                      
במשפט הנותר חסרה מילת קישור. ציין את מילת הקישור שאפשר להוסיף לו, כדי להביע את  ג. 

הקשר הלוגי בין חלקיו.                             
לפניך שלושה משפטים. ד. 

הבעיה אינה חוסר מודעות של הציבור.   .I
הבעיה היא עצימת העין של הציבור.  .II

הבעיה היא ההתעלמות הקולקטיבית של הציבור.  .III
המר את שלושת המשפטים במשפט אחד בעל חלק כולל. הקפד על קשר לוגי מתאים.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

פרק ג: מערכת הצורות )40 נקודות(

עליך לענות על ארבע שאלות.
ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך רשימה של חמישה פעלים ושמות. הקף את הפעלים ואת השמות שנוצרו  מהשורש פק"ד. א.   .12
ד ַפּקֵ ְפֵקד, ּתְ ְפקּוד, ּתִ דּות, ּתִ ּקְ ְפִקיד, ִהְתּפַ ּתַ

לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם מודגש צמד מילים. ב. 
הקף רק את הצמד שבו שתי המילים משתייכות לאותה גזרה, וציין את הגזרה.

האדם ָצד בשר ַחי.	 
זּוָנה.	  ת בעלי החיים ברוח המודרניזציה כדי לאמץ מקורות חדשים לְתּ ּיַ ֲעִשׂ האדם שכלל את ּתַ
בעלי החיים אינם ִקְנָין של האדם, אלא הם בעלי ְזכּויֹות משל עצמם.	 
רק באמצעות ֹחק אפשר יהיה לשים סֹוף למסכת ההתעללות בבעלי החיים. 	 

הגזרה:                             
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לפניך משפט. ג. 
אי אפשר לגבות מחיר יקר מהאדם על פגיעתו בבעלי החיים.

את שם הפועל "לגבות" - כשאינו מנוקד ואינו בהקשר - אפשר לקרוא בשתי צורות: ִלְגּבֹות,   
ְלַגּבֹות.

נתח כל אחת מן הצורות לשורש ולבניין.  )1(
בניין                              שורש                                ִלְגּבֹות –   
בניין                              שורש                                ְלַגּבֹות –   

ציין את ההבדל במשמעות בין שני הפעלים האלה בעברית בת ימינו.  )2(
ְלַגּבֹות                              ִלְגּבֹות                                

לפניך משפט. א.   .13
החיות אינן יכולות ִלְזֹעק לעזרה.

ציין את השורש ואת הבניין של הפועל ִלְזֹעק. שורש                      בניין                         )1(
כתוב שני פעלים מאותו השורש של הפועל ִלְזֹעק בזמן הווה בגוף יחיד:  )2(

האחד בבניין התפעל.                             	 
האחד בבניין הופעל.                             	 

שבץ את הפועל שכתבת בבניין הופעל במשפט )על המשפט להכיל ארבע מילים לפחות(.  )3(
                                                                                                                                                    

לפניך שני משפטים. ב. 
ד במערכת שיניים בעלת ניבים בדומה לטורפים, ובשיניים טוחנות  האדם הקדמון היה ְמֻצּיָ  .I

המותאמות לאכילת בשר חי.
סֹות אצל אנשים כאילמות. החיות ִנְתּפָ  .II

מהי משמעות הבניין המשותפת של שני הפעלים המודגשים?                             
לפניך חמישה משפטים. הקף בכל משפט את הצורה הנכונה. ג. 

על כולנו ְלִהָרֵתם / ְלֵהָרֵתם למען בעלי החיים.  .I 
בטקסטים שקראתם ְמֻתֶאֶרת / ְמֹתֶאֶרת המציאות של בעלי החיים.  .II 

ה. ּנֶ ּתַ ה / ִהׁשְ ּנָ ּתַ מצבם של בעלי החיים לא ִהׁשְ  .III 
אין ֶהְכֵרַח / ֶהְכַרח להתעלל בבעלי החיים.  .IV 

ָרה מתעללים בבעלי חיים. ָרה / ַמְסּפֵ בחנות הבשר שליד הִמְסּפָ  .V 
המילה ְמִעיָדה משמשת בשפה כפועל וגם כשם. ד. 

נסח משפט לכל אחד מן השימושים. סך הכול שני משפטים.
כפועל                                                                                                                                                                            
כשם                                                                                                                                                                            
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לפניך שלושה משפטים, ובהם ארבע מילים מודגשות. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם. א.   .14
תאוות הבשרים ִאְפְיָנה מימי בראשית את האדם הקדמון.  .I

אחרי ששבע, האדם היה ָנח ולא מֹוִסיף לצוד.  .II
הרחמים ִמְתעֹוְרִרים לעתים רחוקות בלבד.  .III

מבין המילים המודגשות מצא זוג מילים באותה גזרה. העתק אותן.                                )1(
ציין את הגזרה של הזוג שהעתקת.                               )2(

העתק את שתי המילים המודגשות שנותרו, וציין את השורש שלהן.  )3(
                                                        .II                                                         .I

לפניך משפט מטקסט 2, שורות 3-2, ובו שלוש מילים מודגשות. ב. 
ׁש בהם לכל דבר, כָמזֹון למשל, או כַמֲעֶנה לכל שיגיונותיו האחרים,  ּמֵ ַתּ "אם הוא חפץ ְלִהְשׁ  

הוא רשאי לעשות זאת".
בכל אחת מהמילים המודגשות מופיעה האות מ"ם.  

באיזו מילה האות מ"ם היא חלק מן השורש?                               
יֹון. בטקסט 2, פסקה ז, מוזכרת המילה ִהּגָ ג. 

ציין את דרך התצורה שלה.                               )1(
כתוב מילה נוספת שנוצרה באותה דרך תצורה.                               )2(

לפניך ארבעה צירופים, ובכל צירוף מודגשת מילה. ד. 
ִמיִדי, עידון ִקיצֹוִני, רצון ֱאנֹוִשי, סיוע קֹוְלְקִטיִבי מאבק ּתְ  

מהי המשמעות המשותפת של הצורן הסופי בכל המילים המודגשות?                               )1(
במה שונה המילה קֹוְלְקִטיִבי משלוש המילים האחרות?  )2(

                                                                                                                                                    

לפניך רשימה של שש מילים. א.   .15
ָמלֹון, ִמְדָרָכה, מֹוָסד, ִמְתָחם, ְמלּוָנה, ַמֲחֶנה  

ציין את המשמעות המשותפת למילים ברשימה.                                  )1(
גזור מהשורש של השם ָמלֹון פועל בבניין קל, עבר, נסתר.                                )2(
גזור מהשורש של השם מֹוָסד פועל בבניין נפעל, עבר נסתר.                                )3(
גזור מהשורש של השם ְמלּוָנה פועל בבניין הפעיל, עבר, נסתר.                              )א(   )4(

לפועל שכתבת בסעיף )1( יש שתי משמעויות. מהן? )ב( 
                                                      .II                                                      .I

האם דרך התצורה של המילה ִמְדְרחֹוב זהה לדרך התצורה של המילים שלעיל? נמק.  )5(
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לפניך שישה שמות מתוך הטקסטים שקראת. ב. 
רּומֹות.  ְויֹון, ְתּ ָמעּות, ׁשִ רֹון, ַמׁשְ מּוָדעּות, ְזכּות, ִעּקָ  

מיין אותם לשתי קבוצות לפי דרך התצורה ותן כותרת לכל קבוצה.  

לפניך שישה משפטים, ובהם פעלים מודגשים.  .16
לבעלי חיים אין יכולת ְלִהְתּגֹוֵנן מפני האדם כי הם קניינו.  .I

השוק מֹוִליְך אנשים כאן כמו בכל עסק אחר.  .II
יר אני את טבע האדם, ואני יֹוֵדַע שאין סיכוי נראה לעין להפסיק כליל הרג בעלי חיים  ַמּכִ  .III

למאכל.
ן לגישור בין תעמולת-הדרדקים הזו לבין משקי החי בימינו. במציאות יש פער בלתי ִנּתָ  .IV

ֵחט. ֶלה את עצמו שחיות ֶנֱהנֹות ְלִהּשָׁ אף מבוגר לא ַמְשׁ  .V
לגורי-אדם  הֹוִכיַח מדעית שהצורך באהבה אינו מוגבל  הפסיכולוג האמריקאי הארי הארלו   .VI

בלבד.
מיין את הפעלים המודגשים לארבע קבוצות לפי הבניין. ציין את הבניין של כל קבוצה. א. 

מן הפעלים המודגשים כתוב את כל הפעלים מגזרת חפ"נ.                                                 ב. 
מן הפעלים המודגשים כתוב את כל הפעלים מגזרת נפ"י/ו.                                                ג. 

כתוב את צורת הציווי בגוף שני יחיד )נוכח( של כל אחד מן הפעלים שלפניך. ד. 
מֹוִליְך                               	 
יֹוֵדעַ                               	 
ְלִהְתּגֹוֵנן                              	 
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מבחן מספר 15 - תשובות

פרק א: הבנת הנקרא )26 נקודות(
ארבעת הטקסטים עוסקים ביחס המשפיל, הפוגע, המנצל וחסר הזכויות שבני האדם מעניקים  א.   .1

לבעלי החיים.
הטענה המשותפת לארבעת הטקסטים היא כי אין לפגוע פגיעה פיזית בבעלי החיים.  )1( ב. 

דוגמה מטקסט 1:  )2(
כאשר 	  שנים,  מאות  כמה  לפני  שנולדה  שיטה  הם  חיים  בבעלי  "ניסויים  ח:  פסקה 

החליט האדם לראשונה לנצל בעלי חיים לצורכי מחקר ביולוגי, לבדיקת השפעתם של 
חומרים לא ידועים ולמטרות נוספות בעלות אוריינטציה מדעית".

פסקה יא: "ניסויים בבעלי חיים".	 
את 	  לבדוק  דרך  שום  שאין  הקוסמטיקה  חברות  טענו  שנה   20 לפני  "רק  י:  פסקה 

מוצריהן בלי שימוש בבעלי חיים".
פסקה יא: "תנאי החזקת חיות מעבדה".	 
פסקה ח: "מניצול של בעלי חיים בחקלאות למשל".	 

דוגמה מטקסט 2: 
עד למותם 	  ענקיות מזוהמות בתת-תנאים  חיים בחוות  בעלי  "גידולם של  ב:  פסקה 

המיועד בשחיטה".
פסקה ו: "האכזריות שבהקמת חוות מתועשות לגידול מסיבי של בעלי חיים 'לבשר', 	 

בתנאים שאילו היו נחשפים לציבור היו גורמים לחלק גדול ממנו להפוך לצמחוני, היא 
רק קצה הקרחון במסכת ההתעללות".

דוגמה מטקסט 3:
פסקה ב: "'דוד משה' הנחמד בוודאי לא יזיק לפרתו כדי לחלוב ממנה יותר חלב, וגם 	 

לא יעלה בדעתו להרעיב את תרנגולותיו כדי שיחדשו במהירות את הטלת הביצים, או 
לחתוך את מקוריהן כדי שלא ינקרו זו את זו למוות בכלובי רשת צפופים".

דוגמה מטקסט 4: 
פסקה א: "בעלי חיים נלקחים מסביבתם הטבעית ונמכרים לקרקסים. מעבירים אותם 	 

וכובלים אותם בשרשרות.  מארץ לארץ בקרוונים קטנים, מחזיקים אותם בכלובים 
גורמים  ואף  בנוסף לכך, מחייבים אותם ללמוד לבצע תעלולים הנוגדים את טבעם 

להם נזק בריאותי".
פסקה ב: "בשביל לאלף את בעלי החיים מכים אותם במוטות. מצליפים בהם בשוטים 	 

או  לוהט  פח  על  אותו  מעמידים  לרקוד,  דוב  לאלף  כדי  בדוקרנים.  אותם  ודוקרים 
גחלים בוערות. שיטות האילוף כוללות גם מכות חשמל, כוויות, סימום והרעבה".

חלק ראשון - הבנה והבעה )50 נקודות(
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הנימוק המרכזי שכותב טקסט 1 מציג הוא עקרון השוויון. על פי כותב טקסט 1, השוויון הוא  א.   .2
ערך עליון בכל חברה מודרנית, וכמעט בכל תורת מוסר מתבססים עליו. גם מי שאינו מודע לו 
חש אותו. בשם עקרון השוויון אין מקום להפליה, אין מקום ליכולת של בעל הזכות להגן על 
עצמו ואין להפר אותו, אם אין הבדלים מהותיים בין הקבוצות המושוות )במקרה שלנו בעלי 

חיים ובני אדם(.
כותבי שלושת הטקסטים האחרים יסכימו עמו כי יש לנקוט על פי עקרון השוויון. שלושתם  ב. 
תומכים בשוויון בין בעלי החיים לבין האדם. כותב טקסט 2 מציין כי העובדה שבעלי החיים 
חלשים לעומת האדם, אינה מצדיקה את ניצולם. הכותבים של טקסט 3 וטקסט 4 מציינים כי 
העובדה שבני האדם משייכים את בעלי החיים ואת עצמם לקבוצות שונות - מין ביולוגי אחר 

או חפצים - אינה מצדיקה את ניצולם.

האמצעי הרטורי הבולט שהכותב משתמש בו בפסקה ז הוא חזרה על המילה "אין". א.   .3
דוגמה:   

הם מתעוררים רק כלפי מי שמשרת אותם ואינו מותיר ברירה אחרת.	 
אין לרוע מזלן, את היכולת לעורר הזדהות בכאבן, בסבלן ובאומללותן.	 
והן אינן מקבלות תרומות מעל 	  לובינג חברתי בכנסת,  דובר, אין  לחיות כקולקטיב, אין 

ומתחת לשולחן כדי להיטיב עמן.
בעלי  מגורלם של  לא אכפת  לאף אחד  ולהעצים את המסר.  להדגיש  היא  זה  תרומת אמצעי   

החיים, ולבעלי החיים אין יכולת להתגונן.
כותב טקסט 1 משתמש בציטוט. הוא נתלה באילן גבוה כדי להראות שדבריו מהימנים, ואפשר  ב. 

לסמוך עליהם.

הסבר הסתירה: מצד אחד אנו חיים בעידן מודרני המתיימר להיות נאור, אנין, רגיש לסבל   )1( א.   .4
אנו  האחר  הצד  ומן  טכנולוגית.  ומתקדמים  מתפתחים  אנו  שבו  עולם  לחלשים.  ודואג   
שוחטים  עדיין  אנו  שלנו.  האכילה  להרגלי  שנוגע  מה  בכל  פרימיטיבית  בצורה  מתנהגים 

בעלי חיים ללא רחמים כדי לספק את חכנו, במקום למצוא מקורות חדשים לתזונה.
זו סתירה לכאורה, משום שלטענת הכותב, אף על פי שהאדם המודרני הוא נאור, אנין,   )2(
רגיש לסבל, דואג לחלשים, ומתקדם מבחינה טכנולוגית, הוא מתעל זאת אך ורק לטובתו 
האישית. כלומר, הוא מעדיף לבחור בדרך הקלה והנוחה, התעלמות ממה שקורה סביבו, 
לרבות התעלמות מסבלם של החלשים. רגשות רחמים מתעוררים אצלו רק במקרים שיש 

לו אינטרס כלשהו.
העולם  תפיסות  כי  בטענה  תומך  הוא  זה.  במשפט  הנאמר  עם  מסכים  היה   3 טקסט  כותב  ב. 
המוכרות לנו הן שקר, ואינן משקפות מציאות אמיתית. כותב טקסט 4 מציג את תפיסת עולמנו 
בנושא אילוף בעלי חיים בקרקס כאגדה לילדים, וכותב טקסט 3 מציג את תפיסת עולמנו בנושא 

גידול תרנגולים במשק כסיפור בספר ילדים, שאין לו אחיזה במציאות.
ביסוס על פי טקסט 3: "'הנה אימא הדוגרת, היא הולכת ומנקרת, ואיתה הולכים-הולכים יחד   
כל האפרוחים' - זה פחות או יותר התיאור שעליו כולנו גדלנו בספרי הילדים, שהציגו את משק 

החי כאתר נופש כפרי ושליו, עם 'דוד משה' חביב שמטפל בחיות במסירות". )פסקה א(
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פרק ב: כתיבה ממזגת )24 נקודות(

תופעת ההתעללות בבעלי חיים וניצולם באה לידי ביטוי באופנים שונים. לפי עוז )2010( ולפי כהן   .5
)2010(, הורגים בעלי חיים לצורכי מאכל האדם, לפי עמותת "אנונימוס", משתמשים בבעלי חיים 

לקרקסים, ולפי עמית )2002( משתמשים בבעלי חיים לצורכי ניסויים.

ניצולם, אנו משתמשים במערכת הצדקות. עמית  כדי להצדיק את ההתעללות בבעלי החיים ואת   
)2002( מונה שלוש הצדקות לכך. לאדם יש תועלת בכך, בעלי החיים אינם יכולים להגן על עצמם 
כפי שגם עוז מציין במאמרו: "לבעלי חיים אין את היכולת להתגונן כנגד האדם כי הם קניינו", ואין 
מי שיגן עליהם מפני אכזריותו של האדם. הצדקה נוספת שעוז מעלה במאמרו היא שקל לנו ונוח לנו 

יותר לצרוך בשר, לכן אנו עוצמים עיניים ומתעלמים.

כהן )2010( מסכים עם עמית ועם עוז שאחת ההצדקות היא שגם בטבע החזק הורג את החלש, ומוסיף   
עוד שלוש הצדקות: "הן טיפשות", "אם הן סובלות הן לא יטילו ביצים" ו"אלוהים הרשה". כלומר, 
מערכת ההצדקות שלנו נובעת מכך שהם אינם משתייכים למין הביולוגי שלנו. לפי אתר "אנונימוס" 
הטענה המצדיקה את מעשינו בקרקסים היא שאילוף חיות הקרקס נעשה באמצעות פרסים וקשרי 

אמון בין המאלף למאולף, אך למעשה, אנו מתייחסים אליהם כאל חפצים שמטרתם שעשוע.

כדי להתמודד עם התופעה כיום, לפי עמית )2002(, יש שלל חלופות מוכחות וטובות. מדובר בכלים   
מדעיים חדישים יותר ובמתודות מחקר מודרניות, שאינן מתבססות על ניסוי וטעייה ואינן גורמות 
בישראל  "אנונימוס"  כמו  חיים,  בעלי  זכויות  לשמירת  שונות  אגודות  כי  מוסיף   )2010( עוז  סבל. 
והאגודה האמריקאית לצמחונות בארצות הברית, מנסות לחנך את דעת הקהל מחדש בנושא זכויות 
וניצול, בתנאים נאותים  בעלי חיים, ולחנך לעובדה כי לכל החיות מגיע לחיות ברווחה ללא סבל 

והוגנים, תוך שימוש במשאבי הטבע מתוקף היותם בעלי חיים ולא רכוש גרידא.

ראשית,  בתופעה.  להילחם  כדי  נוספות  פעולות  לנקוט  עלינו  בכך.  די  לא  כי  טוען  הוא  זאת,  עם   
ועד המורכב ממנהיגי דעת קהל שמזדהים עם העוול, פילוסופים, אמנים, אנשי מוסר  יש להקים 
והגות, וטרינרים, אנשים שהציבור סומך עליהם במידה מסוימת ומאמין בהם, כדי שיירתמו למסע 
מודעות מקיף וכולל, מלווה בהמחשה של מחירה של תעשיית הבשר. שנית, יש לנצל את המשאבים 
המעודדים צריכת בשר כמו תכניות בישול למיניהן, בליווי ידוענים, פרסומות באמצעי התקשורת 

ומסעות טעימות למימוש מטרה הפוכה, להגנה על בעלי חיים.

ביבליוגרפיה
אנונימוס. בעלי חיים בקרקס - האילוף, ההובלה, ההופעות - עינוי חיות בקרקסים. אתר המרשתת   

.http://anonymous.org.il/art180.html    
.Ynet  כהן, ח' )2010(. שונים מאיתנו - אך לא נחותים: לבעלי החיים יש זכויות?. אתר המרשתת
.http://www.e-mago.co.il עוז, ע' )2010(. על בעלי חיים, בשר ומה שביניהם. אתר המרשתת

.http://www.invitro.org.il/node/31 עמית, א' )2002(. אי המוסריות של ניסויים בבעלי חיים. אתר המרשתת
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פרק א: חובה - שם המספר, מילות היחס ואותיות השימוש )10 נקודות(

מֹוָנה. ְשׁ ּבִ  )1( א.   .6
ה. לֹוָשׁ ִלְשׁ  )2(

ׁש. ָוֵשׁ  )3(
ּוְרִגיָשה.  )4(
ּוַמּכֹות.  )5(

כלפיהם.  )1( ב. 
בעבורו.  )2(

מכם.  )3(
בלעדיו.  )4(

שתיים, אלפיים ועשר, אלף תשע מאות תשעים וארבע, אחד, חמישה. ג. 

פרק ב: תחביר )40 נקודות(

א.  .7
השאלה היא לאן נעלמו ונמוגו כל הקדמה, ההתפתחות והאנושיות.  .I

לעורר  יכולת  מזלן,  לרוע  אין  וכאנונימיות,  כאילמות  אנשים  הנתפסות אצל  אצל החיות   .II

הזדהות בכאבן, בסבלן ובאומללותן.  
פעילותן של אגודות שונות לשמירת זכויות בעלי חיים אינה מספיקה לא בגלל חוסר כישרון,   .III

אלא בגלל מחסור במנגנון שיאפשר קיבוען של העובדות בדעת הקהל.  
לאן – תיאור מקום  .I ב. 
לרוע מזלן – הסגר  .II

לשמירת – לוואי  .III
החלקים הכוללים: נעלמו ונמוגו – נשוא כולל. הקדמה, ההתפתחות והאנושיות – נושא כולל.  .I  )1( ג. 

החלקים הכוללים: לא בגלל חוסר כישרון, אלא בגלל מחסור במנגנון – תיאור סיבה כולל.   .III
נרדפים זה לזה. החזרה על אותו תוכן במילים אחרות יוצרת הדגשה והבלטה.  )2(

החיות נתפסות אצל אנשים כאילמות וכאנונימיות, לכן לרוע מזלן, אין להן יכולת לעורר הזדהות  ד. 
בכאבן, בסבלן ובאומללותן.

בכאבו,  הזדהות  לעורר  יכולת  מזלו,  לרוע  לו,  אין  וכאנונימי,  כאילם  אנשים  אצל  שנתפס  מי  ה. 
בסבלו ובאומללותו.

חלק שני - לשון )50 נקודות(

פסוקית נשוא

פסוקית לוואי מצומצמת

פסוקית לוואי

פסוקית לוואי
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א.  .8
האדם של המאה החדשה, המאה ה-21, שהעלה על נס את זכויות בעלי החיים כנושא לדיון ציבורי,  

משפט מורכב עדיין אינו מכיר בעוול שמאיר כמגדלור בחושך.   
המאה ה-21 – תמורה. על נס – חלק מנשוא מורחב. כמגדלור – תיאור אופן.  

התיקון: הקמת ועד המורכב ממנהיגי דעת קהל המזדהים עם העוול, עשויה להעלות את   .I ב. 
מודעות הציבור לבעלי חיים.

ההסבר: התאמה במין ובמספר בין הנושא לנשוא )יחידה, נקבה – ההקמה עשויה(.
התיקון: פילוסופים, אמנים, אנשי מוסר והגות ווטרינרים הם אנשים שהציבור סומך עליהם   .II 

ומאמין בהם. 
ההסבר: שימוש במילת יחס מוצרכת של כל אחד מן הפעלים: סומך על, מאמין ב.

כ"נזר הבריאה" - תיאור אופן.  )1( ג. 
ההתייחסות של האדם המודרני לעצמו היא כ"נזר הבריאה".  )2(

כ"נזר הבריאה" – נשוא.  

רעיון והסתייגות ממנו.  )1( א.   .9
האדם המודרני עבר עידון אבולוציוני קיצוני עד שהגיע עד הלום, למרות זאת הוא החליט   )2(

לשכלל את תעשיית בעלי החיים לבשר ברוח המודרניזציה.
החליטו לשכלל את תעשיית בעלי החיים לבשר ברוח המודרניזציה.  )3(

אם האדם חפץ להשתמש בבעלי החיים, הוא רשאי לעשות זאת.  )1( ב. 
כאשר האדם חפץ להשתמש בבעלי החיים, הוא רשאי לעשות זאת. פסוקית תיאור זמן  	  )2(

מי שחפץ להשתמש בבעלי החיים, רשאי לעשות זאת. פסוקית נושא	 
האדם החפץ להשתמש בבעלי החיים, רשאי לעשות זאת. פסוקית לוואי	 

משפט מורכב.  )1( ג. 
החיות - מושא.  )2(

קל מאוד לדחוק את החיות היישר החוצה מהתודעה בשל הידיעה שאינן יכולות לדבר.  )3(

משפט מורכב.  )1( א.   .10
נוהגים להשתמש במשפטי שאלה מסוג זה כדי לשכנע את הקוראים בנכונות הטענה, וכדי   )2(

לעורר אצלם מעורבות בנושא.
אף פעם אף אחד לא שאל את בעלי החיים כיצד הם מרגישים.  )3(

המחשת השחיטה האכזרית.  )1( ב. 
ההמחשה של השחיטה האכזרית היא אחת הדרכים לצמצם את הביקוש לבשר.  .I  )2(
ההמחשה האכזרית של השחיטה היא אחת הדרכים לצמצם את הביקוש לבשר.  .II

פסוקית לוואי

פסוקית לוואי

פסוקית מושא מצומצמת
פסוקית תיאור תנאי מורכבת
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אין מעורבות של מנהיגי דעת קהל.  .I  )1( ג. 
לא מתאפשר מנגנון קיבוע של העובדות בדעת הקהל.  .II

תעשיית הבשר נמשכת.  .III
אין מעורבות של מנהיגי דעת קהל.  )2(

אין מעורבות של מנהיגי דעת קהל, לכן לא מתאפשר מנגנון קיבוע של העובדות בדעת הקהל.  .I  )3(
לא מתאפשר מנגנון קיבוע של העובדות בדעת הקהל, לכן תעשיית הבשר נמשכת.  .II

משפט איחוי )מחובר(. א.   .11
לכן - קשר לוגי של סיבה ותוצאה.  .I ב. 

לעומת זאת - קשר לוגי של השוואה.  .III
II. אלא ג. 

הבעיה אינה חוסר מודעות של הציבור, אלא עצימת העין וההתעלמות הקולקטיבית של הציבור. ד. 

פרק ג: מערכת הצורות )40 נקודות(

ד. ַפּקֵ דּות, ּתְ ּקְ ְפִקיד, ִהְתּפַ ּתַ א.   .12
ִקְנָין - ְזכּויֹות - גזרת נל"י/ה )קנ"י/ה, זכ"י/ה(. ב. 

ִלְגּבֹות - גב"י/ה, קל.  )1( ג. 
ְלַגּבֹות - גב"י/ה, פיעל.

ִלְגּבֹות - לדרוש, לתבוע.  )2(
ְלַגּבֹות - להגן, לחזק, לתת תמיכה.

ִלְזֹעק - זע"ק, קל.  )1( א.   .13
התפעל - מזדעק.  )2(
הופעל - מוזעק.

בשל השרפה כוח רב מוזעק למקום.  )3(
המשמעות המשותפת היא משמעות סבילה. ב. 

ְלֵהָרֵתם.  .I ג. 
ְמֹתֶאֶרת.  .II 
ה. ּנָ ּתַ ִהׁשְ  .III 

ֶהְכֵרַח.  .IV 
ָרה. ִמְסּפָ  .V 

כפועל: היא מעידה בבית משפט. ד. 
כשם: זו רק מעידה קטנה.
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ָנח, ִמְתעֹוְרִרים.  )1( א.   .14
גזרת נע"י/ו.  )2(

ִאְפְיָנה – אפי"נ, מֹוִסיף – יס"פ.  )3(
ׁש. ּמֵ ַתּ ְלִהְשׁ ב. 

שורש ומשקל.  )1( ג. 
התחברות, שיגעון.  )2(

שם תואר.  )1( ד. 
המילה קֹוְלְקִטיִבי שונה משלוש המילים האחרות בדרך התצורה שלה - שאילה מלועזית.  )2(

המשמעות המשותפת היא מקומות.  )1( א.   .15
ָלן.  )2(

נֹוַסד.  )3(
ֵהִלין. )א(   )4(

שתי המשמעויות הן: I. להתלונן, לבוא בטענות  II. להשכיב, לתת מקום לינה. )ב( 
דרך התצורה של המילה ִמְדְרחֹוב שונה מדרך התצורה של המילים שלעיל, משום שהמילה   )5(
ִמְדְרחֹוב נוצרה בדרך של הלחם מילים, ואילו המילים שלעיל נוצרו בדרך של בסיס וצורן 

סופי.
ב. 

בסיס וצורן סופישורש ומשקל

ְזכּות
רֹון ִעּקָ
ְויֹון ׁשִ

רּומֹות ְתּ

מּוָדעּות
ָמעּות ַמׁשְ

א.  .16

הפעילקלנפעלהתפעל

ןְלִהְתּגֹוֵנן ִנּתָ
ֶנֱהנֹות

ֵחט ְלִהּשָׁ

מֹוִליְךיֹוֵדַע
יר ַמּכִ

ֶלה ַמְשׁ
הֹוִכיַח

ן יר, ִנּתָ ַמּכִ ב. 
מֹוִליְך, הֹוִכיַח ג. 

ע, ִהְתּגֹוֵנן הֹוֵלְך, ּדַ ד. 




