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 התשובות לעמוד זה מופיעות בעמוד הבאהתשובות לעמוד זה מופיעות בעמוד הבא



  44תשובות לעמוד תשובות לעמוד 

  הבנה והבעה הבנה והבעה––פרק ראשון פרק ראשון 

Uחלק א': הבנהחלק א': הבנה 

 1שאלה מספר 

הטענה שדוחה הכותב היא- אובדן הפרטיות הוא תולדה של החלטת ממשלה חוקית או  .א

 לא חוקית.

 הכותבים נוהגים להציג טענות מנוגדות ולדחותן על מנת להדגיש את טענתם. .ב

הבלטת טענת הכותב תוך הפרכת טענות אחרות מסייעת לכותב בשכנוע הקורא לגבי 

המסר שהוא רוצה להעביר. 

 2שאלה מספר 

  במאה העשרים ואחת המאיימים הגדולים ביותר על הפרטיות הם בני האדם.– 2 .א

  .ב
- "אנשים רבים מוכנים לשלם ברצון במטבע של אובדן הפרטיות כדי 51שורה  )1(

 להבטיח שמירה על רכושם הפרטי.

: "האויב הגדול ביותר שלנו הוא לא הממשלות החודרניות ...; 59-58שורות  )2(

האויב הגדול ביותר הוא אנחנו". 

 3שאלה מספר 

התשובה הנכונה היא ד' - יחסו הציני לתרבות העכשווית. 

 4שאלה מספר 

הסתירה שאליה מתכוון הכותב נובעת מההתייחסות של האדם לחדירה לפרטיות 

ולאינטימיות שלו: כאשר האפשרויות הטכנולוגיות מתקדמות יותר ומאפשרות חדירה 

לסביבה האינטימית, מצפים שהאדם יחשוש יותר מפני חדירה זו מתוך קנאות ושמירה 

על הפרטיות, למרות זאת החשש פוחת. 
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  55תשובות לעמוד תשובות לעמוד 

 5שאלה מספר 

  .א
  זו עבירהUאוליU- מבחינה טכנית 6שורה 

  להניחUסבירU להניח / UאפשרU- 12שורה 

 נראהU- 41שורה 

באמצעות שימוש בביטויים המביעים ספק יוצר הכותב אי-ודאות, הסתייגות לגבי  .ב

הנאמר, ובהמשך מסיר את הספק. כך הוא מחזק את המסר שרצה להעביר לקורא. 

 6שאלה מספר 

כל תשובה תתקבל ובתנאי שתהיה מנומקת היטב.  

 7שאלה מספר 

 1-  .א

 )3) ו- (1משפט ( .ב

 - הפגיעה בזכות לפרטיות בכל אותם דברים שהם חלק מאיתנו (מחשבות, רגשות,  1

     סודות וכו'). 

 - הפגיעה ביכולת לבחור לאילו חלקים במתחם זה ניתן גישה לאחרים, ולשלוט  3

       על ההיקף...

 





 

 

 

 

 

 

 פס' לוואיפס' לוואי

 פס' נושאפס' נושא

 נושאנושא לוואילוואי

 . משפט מורכב . משפט מורכב אא
 עיקרי פשוט עיקרי פשוט 

 פס' נושא מורכבת פס' נושא מורכבת 
 עיקרי פשוט עיקרי פשוט 

 פס' לוואי פשוטה פס' לוואי פשוטה 

) ידוע שלמדינות שונות יש מתקנים טכנולוגיים. ) ידוע שלמדינות שונות יש מתקנים טכנולוגיים. 11. . גג        

 ) המתקנים מיועדים לקליטת תשדורת אלקטרונית בעולם.) המתקנים מיועדים לקליטת תשדורת אלקטרונית בעולם.22                
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  88תשובות לעמוד תשובות לעמוד 

U שאלות בחירה שאלות בחירה

 15-11על הנבחן לענות על שלוש מהשאלות 

 11שאלה מספר 

 משפט פשוט בעל חלקים כוללים. .א

 הצירוף היוצר דו-משמעות: .ב

 החלטת ממשלה טובה או רעה.

UהסברU שם התואר (טובה או רעה) מתאר את הנסמך- החלטה (החלטה טובה או רעה -

 של ממשלה) או את הסומך- ממשלה (החלטה של ממשלה טובה או רעה).

הפרטיות אבדה עקב המציאות הטכנולוגית ולא עקב החלטת ממשלה טובה או רעה.  .ג

 12שאלה מספר 

 תפקיד תחבירי משותף- תמורה. .א

משתמשים בתמורה על מנת לפרט, להדגים, להסביר, להוסיף מידע ולהעשיר את  .ב

 הטקסט.

לא. המשפט שלפנינו הוא משפט שמני. החלק המודגש מופיע אחרי אוגד והוא החידוש  .ג

 במשפט, ולכן ינותח כנשוא.

 ומשמשת ביטוי Uנלווית לשם העצם שלפניהU, התמורה אבמשפטים המופיעים בסעיף 

נוסף, המתאר את אותו הדבר. 
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  99תשובות לעמוד תשובות לעמוד 

 13שאלה מספר 

  .I  ,  III  ,  VIהמשפטים המשובשים הם:  .א

  .ב
I.  תנועות ליברליותUשמרו על מימושU הזכות של האזרח לפרטיות Uופעלו למענוU .

III הממונה על הגנת הפרטיות ועל  .Uחופש המידעU באנגליה פרסם כללים לשמירה על 

הפרטיות בסביבה דיגיטלית. 

IV במאה העשרים ואחת יש לאנשים  .Uספקות רביםU באשר לשמירה על הזכות 

לפרטיות. 

 14שאלה מספר 

  .א
I.  לוואי כולל–ממשלתיים או ביטחוניים  

II.  לוואי כולל–פרטיים ועסקיים  

  .ב
I. ברירה 

II. הוספה 

ברור כי הסכנה הטמונה באובדן הפרטיות אינה נשקפת רק מגורמים ממשלתיים או  .ג

ביטחוניים, אלא דווקא מגורמים פרטיים ועסקיים שישמחו לדעת עלינו כמה שיותר. 

 15שאלה מספר 

 - נבדקה ואושרה.IIמשפט  .א

 נשוא מורחב. .ב

 מצלמות נסתרות שיפעלו עשרים Uמתכוונים/ מעוניינים/ רוצים להתקיןUמוסדות רבים  .ג

 וארבע שעות ביממה.



- י.ר.ש - י.ר.ש 

- כ.נ.ה/י - כ.נ.ה/י 

- מ.ח.ל - מ.ח.ל 

 - ש.ל.ה/י- ש.ל.ה/י

 העלמות מס  העלמות מס ––מתעלם מתעלם 

 עליה ברמת החיים  עליה ברמת החיים ––מעלים מעלים 

 יעילות בעבודה  יעילות בעבודה ––מועיל מועיל 

  התעללות בחיות התעללות בחיות––עוללו עוללו 



 

 מ.צ.א,  נפעל, הווה, נסתר מ.צ.א,  נפעל, הווה, נסתר 

 אנו נמצא את אושרנו. אנו נמצא את אושרנו. 

 (מ.צ.א, קל, עתיד, מדברים)(מ.צ.א, קל, עתיד, מדברים)



 

 

 

 ּכָבּויּכָבּוי

 נל"אנל"א

 י.ת.ר / ו.ת.רי.ת.ר / ו.ת.ר

II על-דרך השלמים- יִּדְעָה    יָדְעָה   על-דרך השלמים- יִּדְעָה    יָדְעָה  

IIIIעל-דרך גזרת נפי"ו- נודְעָה   מּודַעַת   מֹודִיעָה על-דרך גזרת נפי"ו- נודְעָה   מּודַעַת   מֹודִיעָה  

 - עֲבֵרָה- עֲבֵרָה

 הלחם בסיסיםהלחם בסיסים

 רמזור, רכבל, קרנף...רמזור, רכבל, קרנף...



 

 

 

 שם תוארשם תואר

 בסיס + צורן סופיבסיס + צורן סופי

מלוכה מלוכה 

מעידה מעידה 

מדד מדד 

 מותהמותה

מורד מורד 

מורא מורא 

מלון מלון 

מושבה מושבה 

 מקלטמקלט


