
 הנחיות לכתיבת תשובות במבחני ההגבר עבור אקסטרנים ונבחני משנה 

 

  לראשי פרקים יש ללמוד את כל תכני הספר, להלן שתי דוגמאות  – שימו לב 

 בתשע"ח של תשובות מהבחינה  

 בות בבחינות יש לפרט על בסיסי ראשי הפרקים. בתשו

 

 תשע"ח:   034381לקוח מבחינה  

בא   אחד  גלובליזציה כלכלית. הסבר כיצד מאפיין מאפיינים של   שני  הצג •

בא לידי ביטוי בקטע   השני לידי ביטוי בקריקטורה והסבר כיצד המאפיין 

      .הכתוב

  

 הצגת שני מאפיינים של הגלובליזציה הכלכלית 

   הצגה = יש לציין ולהרחיב את המאפיין

  

ינות העולם הודות להסכמים  גידול משמעותי של הסחר החופשי בין מד :סחר עולמי          -

 המאפשרים ומעודדים זאת, ובעיקר ע"י הסרת הגבלות על ייבוא סחורות וצמצום מכסים. 

: בזכות תהליך הגלובליזציה המדינות המפותחות נהנות   שפע מוצרים במדינות המפותחות          -

ים במדינות מתפתחות  ממבחר עצום של מוצרים זולים וזמינים, בעיקר מדובר במוצרים זולים המיוצר 

 והמשפיעים על מחיריהם של המוצרים המקומיים במדינות המפותחות. 

            הגירת עובדים              -

  

  

  הסבר מאפיין אחד המתבטא בקריקטורה: 

 יש לקשר בין הקריקטורה לבין המאפיין, יש להתייחס לנראה בקריקטורה 

נראים מפגינים  אבטלה שנוצרה עקב כך. בשלט הקריקטורה יוצאת נגד מהגרי העבודה ונגד ה

כלומר יש לתת עדיפות לעובדים   –נכתב "עבודה בריטית לעובדים בריטים" המחזיקים שלט בו 

 מקומיים ולא לזרים. 

  

 הסבר מאפיין אחד בקטע הכתוב 

 ולצטט את המשפט הרלוונטי המחזק את ההסבר  ר במילים שלךיהסביש ל 

בגלל הייבוא )סחר חוץ( מחירי האריחים יורדים, והמפעל   – "עלות היבוא נמצאת בירידה מתמשכת" 

 .בסכנת סגירה

 

 



 

 

 

 

קיימת מחלוקת לגבי תפקידה של מדינת הרווחה בצמצום פערים. יש   •
מסוגלים לדאוג  הטוענים כי המדינה צריכה לדאוג רק לאלה שאינם 

 לעצמם ויש המתנגדים לכך. 

 הבע את עמדתך בנושא זה, 

  

 בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה: 

 הצגת עמדתך באופן ברור.  –טענה       -

הצגת שני נימוקים, שבאמצעותם תבסס את טענתך על   –הנמקה       -
  מושגים וידע מתחום האזרחות. 

  

  

 נגד( באופן ברור  ו יש לכתוב את עמדתך )בעד א: טענה 
 

  אני תומך בטענה כי המדינה צריכה לדאוג רק לאלה שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם 

  

יש לכתוב שני נימוקים כאשר כל נימוק מבוסס על מושג מעולם האזרחות. להציג את  הנמקה:  
 ה/ מחלוקת המושג ואת הקשרו לסוגי 

 
  נימוקים יתססו על המושגים:

רק במקרה בו הפרט אינו מסוגל לדאוג לעצמו / מימוש   החירות מימוש   – מינימום התערבות 
 פוטנציאל / בזבוז משאבים. 

  

 או 
 

  אני מתנגד לטענה כי המדינה צריכה לדאוג רק לאלה שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם. :טענה 

  

  נימוקים יתבססו על המושגים: 

צמצום פערים/ מבחן האמצעים גורם  לפעול למען   -שוויון הכלכלי והחברתי / תפקידה של המדינה- 
  להדרה חברתית ותסיסה/ אין מיצוי זכויות . 

•  

 

 

 


