
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"יח 2 - 410330שאלון 

 פרק ראשון

זכותו של כל אדם להיות מוגן  –הצג (. שלמות הגוף)הזכות לחיים ולביטחון  – ציין .א .3

המדינה מחויבת להבטיח את בטחונו של . בבריאותו או בחייו, מפני פגיעה בגופו

ו את ולהביא לידיעת המדינה מעוניינת להגן על בריאות הציבור – הסבר. הפרט

באזהרה עליהם לכלול פירוט של הנזקים " –הנזק שעלול להיגרם לו בגלל העישון 

 [.גם חופש המידע יתקבל כתשובה נכונה" ]העלולים להיגרם למעשן

עקרון זה קובע שכל האזרחים והגופים במדינה  – הצג. עקרון שלטון החוק – ציין .ב 

נאכף על כל יצרני הסיגריות  החוק – הסבר .כפופים לחוק ומחויבים לפעול על פיו

יצרני סיגריות שלא יפעלו על פי הכללים המחייבים " –ומי שלא יציית לחוק ייענש 

 ".ויוטלו עליהם קנסות כבדים, ייענשו

 

מדובר בשיטה לקבלת החלטות בדרך של הצבעה  – הצג. עקרון הכרעת רוב – ציין .א .2

בתהליך שהתרחש  – סברה. שבה ההחלטה מתקבלת לפי הרוב המספרי שבחר בה

בסודן התממש עקרון הכרעת הרוב משום שהתקיימה הצבעה שבה רוב גדול של 

 .בחר בפירוד והחלטת הרוב התקבלה 09%

המדינה מנהלת את ענייני הפנים והחוץ שלה באופן חופשי  – הצג. ריבונות – ציין .ב

לטה יכיר עם ביצוע ההח – הסבר. ולא כפופה להוראות של מדינה אחרת, ועצמאי

מנהיג סודן בלגיטימציה של איזור הדרום להקים מדינה עצמאית וריבונית שאינה 

 .כפופה למדינה הנפרדת בצפון

 א "עקיץ תש, באזרחותפתרון בחינת הבגרות 

 410330, 410331 ניםשאלו יסמל

 נכתב על ידי אשר אלבו וצחי דורוןהפתרון 

 מצוות מורי הרשת
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 פרק שני

שהוא הרשות , הכוונה לאחריות המשותפת של הממשלה כולה כלפי הפרלמנט –הצג  .1

גם שרים שהתנגדו , ההחלטות של הממשלה מחייבות את כל השרים. המחוקקת

בישראל הכוונה )כאשר ההחלטה תגיע אל הפרלמנט . טה ודעתם לא התקבלהלהחל

במדינת ישראל שר שיעשה . השרים לא יכולים להצביע נגד החלטת הממשלה( לכנסת

 ".דינו כמי שהתפטר מהממשלה"זאת 

 

כאשר מעניקים תמיכה לפרק זמן מוגבל לקבוצת אנשים או לאזור מסוים  – הצג .0

. בגלל קיפוח שהופעל כלפיהם בעבר, חס לכלל האוכלוסייהשנמצאים במצב נחות בי

התמיכה תינתן עד למצב של תיקון העוול והחזרת השוויון בין הקבוצה או האזור לבין 

 .כלל האוכלוסייה

 

גם בתכנית החלוקה וגם בהכרזת  –הקמת חוקה דמוקרטית : נקודת דמיון – הצג .5

בתכנית החלוקה נקבע שבשתי . תהעצמאות יש התייחסות לנושא של חוקה דמוקרטי

המדינות שתקומנה צריך לחוקק חוקה דמוקרטית ובהכרזת העצמאות יש התחייבות 

בתכנית החלוקה יש התייחסות  –שאלת הגבולות : נקודת שוני. לכונן חוקה דמוקרטית

ואילו בהכרזת העצמאות אין ( גבולות החלוקה)מפורשת לגבולות שתי המדינות 

 .התייחסות לגבולות

 

לדון כערכאה ראשונה בעבירות של פשע שעונש המאסר בהן הוא : תפקיד אחד – הצג .6

לשמש כערכאה שניה בערעורים פליליים ואזרחיים על פסקי : תפקיד שני. שנים 7מעל 

 .דין של בית משפט השלום

 

ביטוי לייחודם (. גיוס 38%-כ)רוב הדרוזים מתגייסים לצבא : ביטוי להשתלבות – הצג .7

הוכרו  7097מדינת ישראל מכירה במוסדות הדת הנפרדים של הדרוזים ובשנת : וצהכקב

 .הדרוזים כעדה דתית רשמית במדינה

 



 

 

שמנוגד בתוכן שלו באופן מוחלט לערכים ( בדרך כלל במסגרת צבאית)חוק או צו  –הצג  .8

האדם חייב במקרה כזה לא לציית . של חברה מתוקנת ומנוגד למוסר האנושי הבסיסי

ציות לפקודה כזו פוגע במימוש  –הסבר . ואם יציית הוא יואשם ויועמד לדין, לחוק

הפקודה הבלתי . חובתו של האדם כאדם להכיר בקיומו של הזולת ולכבד את זכויותיו

 .חוקית בעליל רומסת את קיומו של הזולת והאדם מחויב להתקומם כנגדה

 

ים ולכללים לפיהם מתנהלת המדינה כלומר לנהל, הכוונה לדמוקרטיה פורמלית –הצג  .9

הדמוקרטיה כצורת ממשל לא מדגישה את ערכי הדמוקרטיה אלא את . הדמוקרטית

אחד מתפקידי הכנסת הוא לפקח על עבודת  –הסבר . כללי המשחק הדמוקרטיים

בתפקיד זה הכנסת מיישמת את עקרון הגבלת השלטון ולמעשה מממשת את . הממשלה

בכך באה לידי ביטוי הדמוקרטיה כצורת ממשל שמתנהלת . כללי המשחק הדמוקרטיים

 .על פי כללים פורמליים ברורים

 

 ('אשכול א)פרק שלישי 

לפי גישה זו מדינת ישראל היא מדינתם של כל היהודים בעולם ולא רק של אזרחי  – הצג .34

כלומר לעם , יש חשיבות לקשר בין מדינת ישראל ליהודים החיים בתפוצות. המדינה

הוא מדגיש את . הכותב תומך בגישה של מדינת העם היהודי – הסבר. די כולוהיהו

הקשר בין המדינה לבין יהודי התפוצות וטוען שהציפייה של יהודי התפוצות להכרה של 

 .המדינה בחשיבות הקשר היא מוצדקת

 

זהות . זהות היא מכלול של מרכיבים שבאמצעותם האדם מגדיר את עצמו – הצג .33

יש סוגים שונים של זהות . רכיבים שיוכיים וממרכיבים נרכשיםמורכבת ממ

 – הסבר. לאומית או דתית, למשל זהות אזרחית, שבאמצעותם האדם מגדיר את עצמו

הוא טוען שחשוב לו . הכותב מבקש לחזק את המרכיב הלאומי בקרב יהודי התפוצות

את תחושת "ק וטוען שהמדינה צריכה לפעול כדי לחז, "הקשר עם יהודי התפוצות"

פעולות אלו יבליטו את המרכיב הלאומי של יהודי ". השותפות בין כל חלקי העם

 .התפוצות שיגרום להם להגדיר את עצמם כיהודים

 



 

 

סובלנות פירושה הנכונות של יחיד ושל קבוצה לסבול אמונה או דעה של אדם  – הצג .32

. כעס וחוסר נוחות, גדותאחר גם אם דעתו או השקפת עולמו הן חריגות ומעוררות התנ

עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע בכך שהכותב מציג את הרצון של חלק מיהודי  – הסבר

התפוצות לכך שמדינת ישראל תגלה יותר סובלנות והכרה כלפי דעותיהם והשקפת 

 .עולמם שהיא השקפה השונה מההשקפה האורתודוכסית

 

 למגזר הערבי והדרוזי –' אשכול ב

 .בי והדרוזילמגזר הער .31

 .למגזר הערבי והדרוזי .30

 .למגזר הערבי והדרוזי .35

 

 פרק רביעי

הכוונה לעובדי ציבור שמהווים את הבירוקרטיה  –הצג . פקידותי-דרג מנהלי –ציין  .36

אלו הם עובדים מקצועיים שממונים לתפקידם על פי כישוריהם . הממשלתית

המקצועיים ומשמשים בתפקידים בכירים בכל משרדי הממשלה השונים ונחשבים 

העובדה שהעובדים הבכירים ממונים על ידי הממשלה ולא  – הסבר. למומחים בתחומם

העובדים הבכירים . נבחרים על ידי הציבור פירושה שמדובר בדרג מנהלי ולא נבחר

נבחרים לתפקידם על פי כישוריהם והועדה המיוחדת אמורה לבחון האם הם מתאימים 

 .לתפקיד לפי כישוריהם

 

הגנה על זכויות האדם מפני פגיעה לא מוצדקת במהלך  –הצג . הזכות להליך הוגן –ציין  .37

ככל האפשר של  הנאשם זכאי לייצוג משפטי על ידי עורך דין משלב מוקדם. העמדה לדין

חוק זה יאפשר להגדיל את " – הסבר לפי הקטע. החקירה ולאורך ההליך המשפטי

הסיכויים של מי שנפגע לתבוע זכויות המגיעות או להתגונן כראוי מפני תביעות פליליות 

 ".או אזרחיות המוגשות נגדו

 



 

 

אזרחים או , ופיםמנגנוני ביקורת הכוללים ג – הצג. מנגנון פיקוח בלתי פורמלי – ציין .38

. קבוצות המבקשים לבקר את השלטון מיוזמתם ולהבטיח שלא יחרוג מסמכויותיו

השונים מספקים לציבור מידע חיוני לציבור כדי שיוכל לגבש ( המדיה)אמצעי התקשורת 

הסבר לפי . הרשתות החברתיות באינטרנט הן חלק מהמדיה. עמדות ולנקוט עמדה

 " האזרחים לפעול לשינוי המציאות במדינה מה שנכתב בהן עודד את" –הקטע 

 

אני טוען שיש זכות למדינת לאום לקבוע מדיניות הגירה שתקל על צאצאים של  –טענה  .39

יש זכות למדינת לאום לנהוג : 3נימוק . בני הלאום החיים מחוץ למדינה להפוך לאזרחים

כל עוד , אסורהכך כי מדיניות כזו נחשבת למדיניות של אבחנה ולא אפליה פסולה ו

כך נקבע גם באמנה הבינלאומית למניעת כל . המדיניות אינה מפלה כנגד לאום מסוים

מדיניות ההגירה אמורה לשרת את צורכי המדינה ואת : 2נימוק . צורות האפליה הגזעית

יש מדינות לאום שדוגלות בשיטת דין הדם בהענקת . הערכים שבהם היא דוגלת

טימי מצדן להנהיג מדיניות הגירה שמממשת שיטה כזו ולכן זה לגי, האזרחות שלהן

 .בקבלת אזרחות

 

 ל"יח 3 - 10331שאלון 

 .שימו לב למילות ההוראה השונות. ל"יח 2, 83773חלק מהשאלות זהות לשאלות בבחינה 

 פרק ראשון

 .ל"יח 2בשאלון  7ראה תשובה  .3

 .ל"יח 2בשאלון  2ראה תשובה  .2

 

 פרק שני

הדגשת הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לבין ארץ ישראל והתייחסות  :7ביטוי  – הצג .1

תהא " –ר למורשת היהודית קש: ביטוי שני. לארץ ישראל כמולדת של העם היהודי

 ".הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, ל יסודות החירותמושתת ע

 

 .ל"יח 2בשאלון  3ראה תשובה  .0



 

 

כמו משרדי , שמירת כשרות במוסדות ציבור. א :קוו סנושאים מהסדר הסטאטו 2 .5

שמירת המעמד . א: יתקבל גם. שמירת שבת במקומות ציבוריים. ב. ל"ממשלה וצה

מתן זכות בלעדית לבתי דין רבניים לעסוק בעינייני נישואין . ב. האוטונומי לחינוך הדתי

 .וגירושין

 

 :תנאים להבטחת אי תלותה של הרשות השופטת 2 .6

תהליך מינוי שופטים הנועד למנוע הפעלת לחצים פוליטיים  –השופטים מינוי  .א 

 .מצד רשויות השלטון

, איסור פרסום ועיסוק בפומבי בנושא הנדון בבית המשפט –עקרון הסוביודיצה  .ב 

 .במטרה למנוע לחצים והתערבות חיצונית מצד התקשורת ורשויות השלטון

 :יתקבל גם 

הכנסת לא יכולה לבטל פסק  – ביטול פסקי דיןריסון הרשות המחוקקת בנושא   

דין שהתקבל בבית המשפט גם אם פרשנות החוק של בית המשפט איננה מקובלת 

 .על המחוקקים

 

הממשלה יוזמת הצעות חוק בכנסת : סמכות החקיקה –דוגמאות לעירוב סמכויות  2 .7

שלה סמכות בנוסף לכך לממ. כדי לקדם וליישם את מדיניותה, שהיא הרשות המחוקקת

לרשות השופטת סמכות : עירוב סמכויות בסמכות הביצועית. נרחבת בחקיקת משנה

בנוסף לכך לרשות המחוקקת סמכות לחוקק חוקים . ביצועית בענייני הוצאה לפועל

 .שמשמעותם החלטה ביצועית כמו חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 

כוללים מרכיבים . ת עצמומכלול מרכיבים שבאמצעותו האדם מגדיר א: המושג זהות .8

. דת ואזרחות, מקצוע: כמו, ומרכיבים נרכשים. צבע עור, עדה, מין: שיוכיים כמו

כמו אידיאולוגיה , בלאומיות פוליטית מודגש מרכיבי זהות נרכשים שהם פרי בחירה

 .וערכים

 

 .ל"יח 2בשאלון  3ראה תשובה  .9

 



 

 

 פרק שלישי

מבחינת , ת מופקדת על חקיקת חוקים במדינההכנס – הסבר. רשות מחוקקת  –ציין  .34

בקטע נאמר  –נמק . החוק מעמד זה מקנה לכנסת עליונות וריבונות על רשויות אחרות

כלומר יש לה עליונות מבחינת המעמד , שישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית מובהקת

 ".והיא המוסמכת להכריע הכרעות חשובות"על הרשויות האחרות 

 

אחד מתפקידי הכנסת הוא פיקוח וביקורת על  – הסברהגבלת השלטון  עקרון –ציין  .33

הממשלה חייבת לקבל אישור מידי הכנסת לתקציבה : "נמק לפי הקטע. הממשלה

 ."מביאה לסיום כהונתה של הממשלה הצבעה של הכנסת נגד התקציב. לאותה שנה

 

ורמלי מדגישה את דמוקרטיה במובן הפ –הסבר . מובן פורמלי של הדמוקרטיה –ציין  .32

כוחה של : "נמק לפי הקטע. הכללים ואת דרכי הניהול האופיינים לדמוקרטיה

הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו נשען על הנכונות של כולם לפעול על פי הכללים 

 ".המקובלים שעליהם מבוסס המשטר הדמוקרטי בישראל

 

 פרק רביעי

 .ל"יח 2בשאלון  77ראה תשובה  .31

 .ל"יח 2בשאלון  73ראה תשובה  .30

 

גישה זו לא מכירה בזכויות הייחודיות של  – הסבר. הגישה הליברלית הקיצונית –ציין  .35

על המדינה לבטל " –נמק לפי הקטע . קבוצות מיעוט ויש לדכא כל פלורליזם של קבוצות

 ".את התמיכה הממשלתית בשונות התרבותית שבין קבוצות שונות במדינה

 

זכותו של כל אדם שלא תהיה חדירה אל מרחבו האישי  –הצג . לפרטיותהזכות  – ציין .36

אי שמירה על המרחק בין הלקוחות עלולה לפגוע בפרטיותו של  –הסבר . ללא הסכמתו

 .האדם שאינו מעוניין שעניינים הנוגעים לחשבונותיו הפרטיים יחשפו לאחרים


