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 חורף תש"ף עד קיץ תשפ"א למועדים:  פה-נושאים לבחינה בעל
 

 

חווה את דעתך על הנושא  לרפואה החלופית )אלטרנטיבית(. רבים פונים כיוםאנשים  .1

לביסוס ונימוקים . הבא דוגמאות בפנייה לרפואה זו תוך התייחסות לסכנות ולסיכויים

 דבריך.

דון בנושא תוך  . ובמיוחד במגזר הערבי דיור לזוגות צעירים בישראלמחסור בה בעיית .2

 .נהוהצע דרכים לפתרו ,ה וגורמיה השוניםהבעיהתייחסות לתיאור 

לוותר על  הגיעו למסקנה שהן צריכותואף בחברה הערבית נשים רבות בעולם המערבי  .3

 . . הבע את דעתך על הגישה שלהןביתחלום הקריירה כדי לגדל את ילדיהן ב

 אותך המנחיםוההתלבטויות   השיקולים את הצג . לעתיד  מקצוע בחירת  בפני  עומד נךיה .4

 . ולחסרונותיו שאותו בחרת התייחס ליתרונות של המקצוע. זו בבחירה

 שהתקשורת ואחרים מצדדים בעמדה ,לולפרסם הכמותר  שלתקשורת יש הטוענים .5

 נימוקים ודוגמאות לביסוס דבריך. בנושא והבאדון   .לעצמהגבולות צריכה להציב 

 פריטי  – בחיינו  רבים בתחומים "המותגים תרבות" מאוד התפשטה האחרונות בשנים .6

 סיבותיה  את  פרט ,זו תופעה את  הצג.  וכדומה חשמל אבזרי, רכב כלי ,מזון מוצרי, לבוש

   את דבריך והדגם אותם. נמק. החברה ועל היחיד על השפעותיה ואת

. הבע את דעתך על דרך חיים קלה או סכנה בריאותית חמורה -רמסעדות המזון המהי .7

 הנושא.

 מפוארים ויקרים  ומסיבותלמסורת חדשה של טקסים האחרונות אנו עדים  בשנים .8

 הבע את דעתך על הנושא.  .שנת לימודיםבסוף כל 

בביה"ס בפרט ובחברה בכלל, הטכנולוגית ונגישותה לילדים ולבני נוער  ההתקדמות .9

והבא נימוקים ודוגמאות  ,אבנושדון  .בחיים ובלימודים אתגר חדשלהם ת ומספק

 . לביסוס דבריך

להקל על חיינו ולשפר  עשויה אדם-בני  ביןעל כללי הנימוס ועל התנהגות טובה  מירהש .10

-ס על דוגמאות מחיי היוםוהתבס ,על נושא זה את התרבות החברתית שלנו. חווה דעתך

 ום בבית, בבית הספר או ברחוב.י

  :הערות

 (. 30%) הבחירה שבחלק פ"בע להבעהרק  נושאים אלה ישמשו ✓

 ישמשו לכתיבת חיבור בבחינת הבגרות.נושאים אלה לא  ✓

  .פה-בחינה בעל -בחינות גם במדור: "אצטבא" רשימה זו מופיעה באתר  ✓

 אחד לפרזנטציה/הצגה ואחד לראיון.  :נושאים שניעל הנבחן לבחור  ✓
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