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 מבנה הטיעון

 

 שם:___________
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 הפתיחה –חלק א' 
 1100משנת  01בכיתה תצפו בכתבה של ערוץ 

 (tinyurl.com/habaa1תוכלו לצפות בכתבה גם בכתובת: )

 העזר בחמשת המ"מים:הסבר בקצרה מהי התופעה החברתית המתוארת בכתבה. 

 מי הם המעורבים בתופעה – מי .1
 מה קרה או קורה –מה  .2
 מתי זה קורה –מתי  .3
 היכן זה קורה –מקום  .4
 מדוע זה קורה –מדוע  .5

 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
  

 ספירת מילים: ____
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 הטענה –' בחלק 
 1104משנת  01בכיתה תצפו בכתבה של ערוץ 

 (2tinyurl.com/habaaתוכלו לצפות בכתבה גם בכתובת: )

 הסבר בקצרה מהי התופעה החברתית המתוארת בכתבה. העזר בחמשת המ"מים: (0
 מי הם המעורבים בתופעה – מי .1
 מה קרה או קורה –מה  .2
 מתי זה קורה –מתי  .3
 היכן זה קורה –מקום  .4
 מדוע זה קורה –מדוע  .5

 הצג דילמה אחת המופיעה בכתבה (1
 ת.מהו הדבר הנכון לעשו לגבי חווה דעתך בעניין הדילמה (2

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

  
____ספירת מילים:   
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 הנימוק – ג'חלק 
 עיין בו ובצע את המשימה בהמשך ,1100לפניך עיבוד של כתבה משנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסבר בקצרה מהי התופעה החברתית המתוארת בכתבה. העזר בחמשת המ"מים (1
 מהי הדילמה העולה מהכתבה? (1
 .לעשותחווה דעתך בעניין הדילמה, מהו הדבר הנכון  (2
 הסבר מדוע הנך חושב שזהו הדבר הנכון לעשות. (3

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
 
 

  

 הצעת חוק: לחייב החרדים ללמד מקצועות הליבה
 באתר וואלה 11.07.10מעובד על פי מאמר מאת פנחס וולף אשר פורסם ב 

 
קובעת כי משרד החינוך לא יעביר מימון  ,הצעת חוק שיזמו חברי כנסת מהליכוד, קדימה והעבודה

: "זוהי הצעת חוק נמסר בתגובה יהדות התורהמלמוסדות חינוך שלא ילמדו את מקצועות הליבה. 
 "פופוליסטית

 
מוסדות חינוך שלא ילמדו את לימודי , החל משנת הלימודים שתתחיל בספטמבר חדשההצעת חוק לפי 

לא יזכו לתקצוב ממשרד החינוך. כתוצאה מכך,  ,ואנגלית ומדעים מתמטיקה, עברית, זרחות: אהליבה
יפסיקו לקבל מימון  -מוסדות החינוך החרדי שיסרבו ללמד ולבחון את כל חמשת מקצועות הליבה 

 מהמדינה.
 מחמשת אחד בכל הלימוד שעות של המינימלי השיעור את יקבע החינוך שר כי עוד קובעת החוק הצעת

 לגשת יחויבו החינוך מוסדות, בנוסף. התוכנית קיום על פיקוח יקיים נוךהחי משרד וכי, הליבה מקצועות
 .הללו מהמקצועות אחד בכל ארציות גמר לבחינות

מילים: ____ספירת   
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שינוי ההמנון של מדינת  
 ישראל

 מבחינת מסורת
מבחינת היחס לתושבי  

 המדינה
האם  )מבחינה פרקטית 
(ניתן לשנותו  

:  מבחינת צביון המדינה
דמוקרטית\יהודית  

 נימוק נוסף – ד'חלק 
 , עיין בו ובצע את המשימה בהמשך1101לפניך עיבוד של כתבה משנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסבר בקצרה מהי התופעה החברתית המתוארת בכתבה. העזר בחמשת המ"מים (1
 מהי הדילמה העולה מהכתבה? (1
 חווה דעתך בעניין הדילמה, מהו הדבר הנכון לעשות. (2
תן שני נימוקים תוך בחינת ערכים שונים,  הסבר מדוע הנך חושב שזהו הדבר הנכון לעשות. (3

  לדוגמה:

 

 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 

 חדש ישראלי להמנון הצעה
 באתר "הארץ" 08.03.12אשר פורסם ב עוזי ארנןמעובד על פי מאמר מאת 

 
 כל אין הנוכחי בזה אבל, ואזרחיה המדינה של העיקריים והעקרונות המשאלות שיובעו ראוי בהמנון

 האדם בני בין השוויון – בימינו המרכזית לשאלה אפילו רמז
 

 כולנו של הבסיסיים והתנאים, ואזרחיה המדינה של העיקריים והעקרונות המשאלות שיובעו ראוי בהמנון
, שוויון: ם"האו של והשלום השוויון עקרונות כשבבסיסה ראויים תכנים הביעה העצמאות מגילת. השתנו

 אינם אלה עקרונות אם גם. שלום בדרכי המדינות בין המחלוקות והסדרת מלחמות מניעת, הדדי כבוד
 .נס על אותם שיישא ראוי מדינה של המנון – תמיד לא ובוודאי מתממשים

 אין. האדם בני בין השוויון – בימינו העולם של המרכזית לשאלה אפילו רמז כל אין הנוכחי בהמנון אבל
 שום בו אין; מכאן יתר זכויות ולאיסור מכאן קיפוח למניעת הבטחה שום; לשוויון הבטחה שום הזה בהמנון

 .אותו מבקשים ישראל אזרחי שכל לָשלום תפילה אפילו בו אין; אזרח הוא באשר אזרח כל לכבד הבטחה
 ובל נשכח שהמנון זה מתעלם לחלוטין מאותם אזרחים ישראליים אשר אינם יהודים. 

 ספירת מילים: ____
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 טענת נגד והפרכתה –חלק ד'  (5
י כתבות בנושא של עונש מוות למחבלים, מתוך אתר "מעריב" שפורסמו לפניך עיבוד 

 1171/71104ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שמציגים כל אחד מהצדדים:מהם הנימוקים 

______________________________________________ 

 בתחום המוסרי .א

______________________________________________ 
 

 

______________________________________________ 

 בתחום המדיני .ב

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 

 הבטחוניבתחום  .ג

 
______________________________________________ 

/  עצמו על להגן לדעת צריך עם: בעד
 ביטן דוד כ"ח

 
 בתנאים נכלאים הידיים על דם עם רוצחים, כיום

. נוספות ולהטבות להשכלה זוכים ואפילו, נוחים
 היא רוצחים מחבלים על מוות עונש הטלת לכן
 קיים כזה עונש. מוסרי צו גם היא - הכרח רק לא
 להירתע צריך ולא אחרות מערביות במדינות גם
 .מכך לפחד או
 ירתיע גם כזה עונש. בישראל גם לעשות צריך כך

 מעגל את יפסיק וגם פוטנציאלים מרצחים
 .השחרור ועסקאות החטיפות

 להעניש גם כדי הדרושים הצעדים את לנקוטיש 
 מפני לחשוש צריכים לא אנחנו. להרתיע וגם

 אחרות מדינות גם שכן, הבינלאומיות התגובות
 מתעצם שהטרור משום, בהבנה כזה צעד יקבלו

 ויש - הברית ובארצות אירופה מדינות בכל
 .הזאת המגמה נגד במשותף להילחם

 מי את להעניש וגם עצמו על להגן לדעת צריך עם
 של האישי בביטחון ופוגע קיומו על שמאיים
 לכך האמצעים אחד הוא מוות עונש. אזרחיו
 בגלל לא. ברירה בלית להיעשות צריך והדבר
 .חיים חפצי שאנו בגלל אלא, אנחנו דם שצמאי

/  מוסרי ולא מרתיע לא, פופוליסטי:  נגד
 'פריג עיסאווי

 
 ובראשם, מוות עונש נגד תועלתניים נימוקים הרבה יש

 מי את לא בטח, יותר מרתיע באמת לא שהוא העובדה
 בסבירות יודעים כשהם פיגועים לבצע יוצאים שמראש

 .למות עלולים שהם גבוהה
, המוסרי הטיעון הוא מכל החשוב הטיעון, בעיני אבל
, השופט של ולעוצמתו החוק של לכוחו גם גבול יש ולפיו

 הטרוריסט זה יהא, אדם חיי בנטילת הוא הזה והגבול
 להפעיל רשאית מדינה. ביותר המתועב העבריין או

 מה אבל. אזרחיה על להגן כדי, חיים ליטול גם, כוח
. המשפט בבית שיהיה אסור, הקרב בשדה שאפשרי

 לעמוד חייבת, דתי או הומניסטי כערך", החיים קדושת"
 . המשפט בית מול ואל המדינה מול אל
 של המוחלט ברובן מיושם לא המוות עונש במקרה לא

 הדמוקרטיה, הברית בארצות וגם, בעולם הדמוקרטיות
 ומתרבים הולכים, בו שמשתמשת יחידה הכמעט
 ויותר, יעיל לא בעונש מדובר. לביטולו הקוראים הקולות

 לריסון יביא שלא רק לא כזה חוק. מוסרי לא - מכך
 אימת כל, הרוחות להלהטת להביא עלול אלא, הטרור

 .ליישמו תבקש ישראל שמדינת
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 כתוב טקסט טיעוני בנושא, עונש מוות למחבלים, אשר יכלול:

 הדילמות שהוא מביא.פתיחה: הסבר על הנושא ועל  (0
 טענה: דעתך בנושא (1
 נימוקים 1-2 (2
 טענת נגד והפרכתה (3

____________________________________________________________

_____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

 ספירת מילים: ____
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 סיום הטקסט הטיעוני –חלק ד' 
 עיין בכתבה שלפנייך וענה על השאלות בהמשך

 

פוגעת  הציבוריים החולים בתי במסגרת המרפא תיירות תעשיית  
  בישראל הבריאות במערכת

 לזכויות רופאים' ועמותת האזרח לזכויות האגודה, אדוה מרכז מטעם עמדה נייר פי על מעובד
 אדווה מרכז של באתר 11.5.14ב פורסם', אדם

 
מגיעים תיירות מרפא היא תופעה שבמסגרתה 

תיירים ממדינה אחת לאחרת במטרה לקבל 
טיפולים רפואיים באופן פרטי מסיבות שונות כגון: 
טיפולים זולים ביחס לטיפולים בארצם, טיפולים 
חדשניים שאינם ניתנים עדיין במדינתם ושימוש 
במתקני רפואה מתקדמים. תופעה זו מתרחשת 
גם במדינת ישראל כאשר חלק מהשירותים 

וצעים בתוך בתי חולים ציבוריים הרפואיים מ
 השייכים לציבור הישראלי.

 המתנהלת' המרפא תיירות' בתעשיית רואים אנו
 גורם בבחינת ציבוריים החולים בתי במסגרת

 הבולט מחסור רקע על. ומזיק רצוי בלתי
 המאפיין רפואי אדם ובכוח רפואיות בתשתיות

 תיירות תעשיית מביאה, הבריאות מערכת את
 עבור הטיפול ובאיכות בזמינות לפגיעה המרפא
  .ישראל תושבי

, החולים בבתי המרפא תיירי של נוכחותם
 בהכרח באה, הניתוח ובחדרי האשפוז במחלקות

 מביאה זו. הישראלים המטופלים חשבון על
 רב שהינו, העומס ולהגברת התורים להארכת

  .ממילא
 אותו הגבוה התשלום כי להוסיף יש כך על

 יותר 21%כ הרפואיים התיירים משלמים
 טיפול בגין החולים לבתי המשולם מהסכום

 החולים לבתי כלכלי תמריץ מייצר בישראלים

 פני על התייר המטופל את להעדיף ולרופאים
 הזרים המטופלים זוכים כך. הישראלי המטופל

 לאפשרות: החולים בתי של מצדם מועדף ליחס
 הבכירים לרופאים קלה לנגישות, רופא לבחירת
 רפואי ולמכשור הניתוח לחדרי קצרים ולתורים
  .ואבחוני
", עובדה" תוכנית בתחקיר שנחשף כפי, בנוסף
 מתושבים הציבורית למערכת זר כסף כניסת
, הציבורית המערכת את מכירים שאינם זרים

, מרפא תיירות של פרטיות סוכנויות באמצעות
 בלתי להתנהלות להביא ועלולה רב לחץ מייצרת
 בלב" שחורה כלכלה" של התפתחותה עד, תקינה
  .הציבורית הבריאות מערכת של ליבה

הסיבה המרכזית להתפתחותה של תיירות 
המרפא בבתי החולים הציבוריים בישראל נעוצה 
במצוקה התקציבית בה שרויים בתי החולים, 

יים המשתמשים בהכנסות הטיפול בתיירים רפוא
כהשלמת הכנסה עבור בית החולים וכאמצעי 

 לתשלום שכר גבוה לרופאים. 
לאור כל זאת, אנו קוראים לפעול כנגד מיסודה 
של תעשיית תיירות המרפא במסגרת בתי 
החולים הציבוריים, ובמקום זאת לפעול להזרמת 
תקציבים מספקים לבתי החולים הציבוריים, 
שישמשו לפיתוחה והרחבתה של מערכת 

 בריאות לטובת תושבי ישראל.ה

 
 

 

 מהי טענת הכותב? (0

______________________________________________________________________ 

 ( לטענתו41 – 34איזה מידע מוסיף הכותב בסיום )שורות  (1

______________________________________________________________________ 
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 משימה מסכמת
 1103משנת  01בכיתה תצפה בכתבה של ערוץ 

 (2tinyurl.com/habaaתוכל לצפות בכתבה גם בכתובת: )

 כתוב טקסט טיעוני המתייחס לעמדתך בנוגע להפיכת צה"ל לצבא מקצועי
 הטיעון: התייחס בטקסט לכל מרכיבי

 פתיחה (0
 טענה (1
 נימוקים (2
 טענת נגד והפרכתה (3
 סיום (4

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 
 

  

 ספירת מילים: ____
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 סיכום מבנה הטיעון
 
 
 


