
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  פרק ראשון

 

1.  

כל אזרחי המדינה משתתפים בבחירות. לא ניתן למנוע  כלליות. הצג:תנאי בחירות ציין:  .א

מאזרחי המדינה כולם להצביע. הבחירות חייבות לכלול את כל אוכלוסיית האזרחים במדינה. 

 "גם אזרחים שחיים מחוץ למדינה יוכלו להצביע בבחירות לכנסת במדינות שבהן הםהסבר: 

 מתגוררים".    

כאשר ההתייחסות לשונות ולהבדלים בין בני האדם היא רלוונטית לעניין  הצג: הבחנה. ציין: .ב

המדובר, ההתייחסות תחשב למוצדקת. התייחסות כזו נקראת מדיניות של הבחנה. כאשר 

ההבחנה בשונות בין בני האדם ובצרכים השונים שלהם היא רלוונטית ומוצדקת, היא 

ימוש הזכות לשוויון. למשל, במקרה של אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים, כמו מאפשרת את מ

ילדים נכים הזקוקים להסעות מיוחדות, או תלמידים המאובחנים כלקויי למידה ומקבלים 

הקלות בבחינות הבגרות )תוספת זמן, בחינה בע"פ ועוד(, כדי לאפשר להם תנאים שווים 

מלאים את כל חובותיהם למדינה, ורק הם "האזרחים החיים בארץ מ הסבר: לאחרים. 

מושפעים מקבלת ההחלטות של הנבחרים". כלומר יש צורך להתייחס לשונות בין אזרחי 

המדינה החיים בה לבין אלו שאינם חיים בה. התייחסות כזו היא מוצדקת כי היא רלוונטית 

 מחוץ למדינה.  הבחירות ישפיעו רק על האזרחים החיים במדינה ולא על אלו -לנושא המדובר

 

2.  

הכוונה היא לזכות הכללית של הציבור לדעת ולצרוך מידע על הצג:  –זכות הציבור לדעת ציין: .א

סביבתו ועל כל תחום המעניין אותו. הציבור יכול לשאוב את המידע מגופים שונים כולל גם 

עי גופים פרטיים. זכות הציבור לדעת קשורה לחופש הביטוי כי חופש הביטוי מאפשר לאמצ

התקשורת להביא את המידע החיוני אל הציבור, ולחשוף לביקורת פעולות של רשויות 

עורכת העיתון מימשה בפעולותיה את זכות הציבור לדעת כי היא חשפה הסבר: השלטון. 

 מידע חיוני שאפשר ביקורת על רשויות השלטון.

 באזרחותינת הבגרות פתרון בח

 תשע"ב קיץ

 43113סמל שאלון 

 צחי דורון ואשר אלבוהפתרון נכתב על ידי 

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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חים, כאשר הדבר נוגע עוסק במקרים של סכסוך משפטי בין האזר הצג:. משפט אזרחי ציין: ב. 

לכללים המשפטיים ביניהם, כלומר לזכויות ולחובות בין אדם לחברו. בדרך כלל זכויות 

וחובות אלו נחתמים בחוזה אשר הופר לטענת אחד הצדדים. המשפט האזרחי מתקיים בדרך 

כלל בין אזרחים או חברות פרטיות, אבל לעיתים גם המדינה היא תובעת או נתבעת. במשפט 

י אין עונש: המפסיד צריך לשלם לזוכה במשפט פיצויים כספיים או להחזיר נכס או אזרח

: מדובר על סכסוך בין שני צדדים, שבו הסבר חוב, או לקיים את החוזה שעליו הוא חתום.

נטען כי אחד הצדדים פעל בעוולה אזרחית כנגד צד שני. ראש העיר שנפגע מהפרסום דרש 

 העיתון, כפי שמקובל במשפט אזרחי. פיצויים ולא עונש כלפי עורכת

 

 פרק שני

 

הפרט(, ומדגישה את ערך החירות על ) האינדיבידואלזוהי גישה שמציבה במרכז את  -1מאפיין      .3

 חשבון פגיעה מסוימת בערך השוויון מבחינה כלכלית וחברתית. 

ינימום על פי גישה זו המדינה צריכה לצמצם את מעורבותה בחברה ובכלכלה למ -2מאפיין 

הדרוש רק להבטחת קיום החברה, והיא צריכה להימנע מהתערבות לצורך צמצום פערים 

 כלכליים, כי מעורבות כזאת תגביל את היוזמה החופשית של הפרט. 

המדינה אינה צריכה ליזום מעורבות כדי לשפר את מצבם של הפרטים.  הפרטים  -4מאפיין 

באמצעות התחרות החופשית שמתקיימת בין  ישפרו את מצבם בעצמם ללא מעורבות המדינה,

 הפרטים, שמובילה בהכרח לשיפור המצב הכלכלי.  

 

החסינות העניינית מוענקת באופן אוטומטי לחבר הכנסת, היא אינה מוגבלת בזמן ולא ניתן     .3

להסירה. פירושה הגנה על חבר הכנסת מאחריות פלילית או אזרחית על הבעת דעה בע"פ או 

ו מעשה שעשה בכנסת או מחוצה לה בתנאי שהבעת הדעה או המעשה היו בכתב, הצבעה א

במסגרת מילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו. גם לאחר שחבר הכנסת סיים את תפקידו לא ניתן 

 להעמידו לדין על עבירות שנעשו בהיותו חבר כנסת במסגרת החסינות העניינית.   

 

ועץ מנחה את הממשלה ומייעץ לה ובכך הוא בעצם הי –מעניק ייעוץ משפטי לממשלה  -1תפקיד      .5

אחראי על יישום שלטון החוק במובן המהותי במשרדי הממשלה. הוא בודק האם הצעות החוק 

 של משרדי הממשלה השונים הן ראויות וכן האם פעולות הממשלה ראויות. 

בכל מקרה מייצג את המדינה היועץ המשפטי לממשלה  –עה הכללית עומד בראש התבי -2תפקיד 

ישה כתבי אישום שבו המדינה נדרשת להופיע בבתי המשפט. כלומר, במקרים שבהם המדינה מג

 על החוק, או במקרים שבהם מוגשות נגד המדינה תביעות או עבירות. נגד אזרחים שעברו 
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)לבית הנבחרים(, אשר משמש  האזרח בוחר את נציגיו לפרלמנטבמימשל פרלמנטרי  -1מאפיין     .6

  מחוקקת.כרשות 

שהיא הרשות  המפלגה או המפלגות אשר שולטות בפרלמנט מרכיבות את הממשלה -2מאפיין 

 . ראש הממשלה נבחר על ידי העם באופן עקיף ולא ישירהמבצעת. כלומר, 

ראש הממשלה שעומד בראש הרשות המבצעת )ולא בראש המדינה במובן הסימלי(,  -4מאפיין 

הרשות המבצעת זקוקה לרוב מלא את תפקידו. כלומר, צריך לזכות באמון הפרלמנט כדי ל

והיא תלויה ברוב זה. הפרלמנט יכול להביע אי אמון בממשלה, להפיל אותה  בפרלמנט כדי לפעול

 ולהביא לבחירות חדשות. שיטה זו בעצם מעניקה עדיפות לפרלמנט על פני הממשלה.

 

ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, תקיים שויון זכויות חברתי  " בהכרזת העצמאות נאמר כי    .7

תבטיח  גזע ומין". בכך מובעת המחויבות של המדינה למימוש הזכות לשיוויון. בהכרזה נאמר כי "

 חופש דת", בכך יש מחויבות לזכות לחירות, בדגש על לחופש הדת.

 

וצה מדינה המדגישה יסודות אתניים בלאומיות. המדינה מזוהה עם קב –הצג: מדינת לאום   .8

בהמנון באים לידי ביטוי יסודות אתניים של העם  -לאומית המהווה את הרוב במדינה. הסבר

היהודי, כגון "נפש יהודי הומייה" וכגון התייחסות לירושלים כעיר השייכת למורשת היהודית "עין 

 לציון צופיה"

 
הגבלה ובשריון  לחוקי יסוד מעמד משפטי מעל לחוק רגיל, כפי שבא לידי ביטוי בפסקת -הצג:    .9

  תוכן החוק עוסק במבנה המשטר. -סעיפי חוק. 

המעמד המשפטי של חוק היסוד מסייע למנוע סכנה של עריצות הרוב בכך שיש בו פסקת  -הסבר  

וקק חוק רגיל הסותר את העקרונות והערכים של חוק היסוד, ובכך הגבלה שקובעת שאסור לח

מגביל את השלטון מפני פעולות חקיקה שיפגעו בזכויות אדם, ומונע ממנו לפעול באופן של עריצות 

 רוב. 

 

 פרק שלישי 

 אשכול א'

 ל.הכוונה היא למתח בין הציבור הדתי לבין הציבור החילוני במדינת ישרא -הצג: השסע הדתי .11

במדינת ישראל קשור לגישות השונות ביחס להגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית. הגישות 

השונות בשאלה זו יוצרות את המתח שבין הציבור הדתי במדינת ישראל לבין הציבור החילוני 

 במדינה. 

ישנם שבעה גורמים עקריים לשסע הדתי בין החילוניים לדתיים: חקיקה דתית, שמירת השבת 

, ההכרה בזרם הרפורמי ובזרם הקונסרבטיבי, שאלת ההגדרה מיהו יהודי, הויכוח על גיוס בציבור

 החרדים לצה"ל, התערבות הרבנים בפוליטיקה והויכוח על ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרון. 
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השסע הדתי בא לידי ביטוי בגיבוש סטריאוטיפים שליליים של הקבוצות השונות, באלימות 

המחנות ובעתירות רבות המגיעות לדיון בבית המשפט העליון אשר  מילולית הקיימת בין

 פסיקותיו בנושא לא תמיד מקובלות על הציבור הדתי.    

 

 יש מחלוקת בין -הכותב מתייחס לשמירת השבת בציבור הסבר טענה אחת של כותב הקטע:  -      

בשבת  ילוני ברובו רואהדתיים לחילוניים על אופיה של השבת בציבוריות הישראלית. הציבור הח

יום מנוחה מעבודה ויום בילוי עם המשפחה. הדתיים, לעומת זאת, מחוייבים לשמירת השבת על 

פי ההלכה היהודית, כלומר לשבות מכל מלאכה כולל בילוי או נסיעה הנחשבים כחילול שבת. בין 

מותר להפעיל דתיים לחילוניים יש ויכוח האם מותר להפעיל תחבורה ציבורית בשבתות, האם 

 בתי קולנוע בשבת או לפתוח מרכזי קניות כבילוי לציבור הרחב בשבתות ובמועדים.

 

 

זכותו של כל אדם לפרנסה בכבוד, הכוללת שכר הוגן, שעות  –זכויות עובדים ותנאי עבודה  הצג: .11

ת עבודה סבירות, תנאי עבודה סבירים, הגנה מפני פיטורין ועוד. המדינה יכולה להבטיח את הזכו

לתעסוקה באמצעות קביעת שכר מינימום, בחקיקת חוקים להגנת זכויות עובדים והגנה על תנאי 

 עבודתם. 

מושג זה בא לידי ביטוי בעזרת חוק שעות עבודה ומנוחה. מקור החוק הוא בתפיסה דתית   הסבר:

 אך יש לו היבט חברתי מכיוון שהוא מבטיח יום מנוחה שבועי שכל עובד זכאי לו.

 

גישה זו מציבה במרכז את העובדה שמדינת ישראל היא מדינתם  –ישת מדינת העם היהודי : גגהצ .22

של כל היהודים בעולם ולא רק של אזרחי המדינה. לכן, הדוגלים בגישה זו מדגישים את הקשר 

בין מדינת ישראל ליהודים החיים בתפוצות. כלומר, לעם היהודי כולו. המדינה צריכה להיות 

מי וריגשי עבור היהודים בעולם כולו, ולשם כך המדינה צריכה לטפח מערכת מוקד הזדהות לאו

קשרים חינוכיים ותרבותיים עם יהודי התפוצות. העובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם 

היהודי, צריכה לבוא לידי ביטוי בסמלים, במוסדות יהודיים ובחקיקה, כמו חוק השבות המאפשר 

 ה. לכל יהודי לעלות לארץ ולגור ב

גישה זו באה לידי ביטוי בעמדה של הכותב "הדבר הכרחי לעיצוב דמותה של המדינה כביתם 

 .. מחויבות המדינה להיות להם לבית רוחני". של היהודים.

 

 אשכול ב'

 למגזר הערבי והדרוזי .14

 למגזר הערבי והדרוזי .13

 למגזר הערבי והדרוזי .15
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 פרק רביעי

 

 עקרון הסובלנות -ציין .16

פירושה הנכונות של יחיד או של קבוצה לסבול אמונה או דעה של אדם אחר, גם הסובלנות  -הסבר

אם דעתו או השקפת עולמו הן חריגות ומעוררות התנגדות, כעס וחוסר נוחות. הפנמה של ערך 

הסובלנות על ידי החברה ועל ידי המדינה היא תנאי למימוש עקרונות דמוקרטים, כמו עקרון 

ויות האדם במובן המהותי שלהם. מכאן אנו מבינים שיש קשר הפלורליזם, חירות האדם וזכ

 הכרחי בין עקרון הסובלנות לבין עקרון הפלורליזם.

לפי הקטע:" המנהיגים מקווים .. לקירוב בין הקהילות...מתוך הבנה שכל אדם זכאי לחיות לפי 

 אמונתו".

 

 ציין: הזכות לפרטיות   .17

פה, ללא התערבות וללא חדירה לחייו נגד רצונו. זכותו של אדם לחיות את חייו ללא חשיהסבר: 

זכות זו חשובה, כי היא מבטיחה את מימוש זכותו של האדם להיות אוטונומי )עצמאי( ולעמוד 

ברשות עצמו. הזכות מגנה על האדם מפני חדירה פיזית )לביתו, לגופו, לחפציו(, מפני פרסום מידע 

ע על חייו )באמצעות האזנות סתר, צילומים על חייו הפרטיים ללא הסכמתו ומפני איסוף מיד

 ומעקבים(.

 לפי הקטע: שלא יציץ מעבר לכתפו ויוכל לראות אילו תרופות הוא קונה

 

חובת האדם כאזרח היא חובת ציות לחוקי המדינה וחובה לכבד אותם. כמו כן חלה על ציין:   .18

ווח תאונת דרכים, : בישראל יש חוק דיהסברהאדם חובת דיווח על תאונת דרכים ומפגעים. 

עבירה על חוק מדינה. בנוסף הוא לא דיווח על התאונה כפי  והנהג הפוגע נמלט מן המקום תוך

 שמצופה ממנו כאזרח במדינה. 

 

אני מחזיק בעמדה אמביוולנטית ביחס לשאלה מי צריך לממן את  -]הצעה לפתרון[ טענה .29

נימוקים של הטוענים שגופים פעילויות קבוצות הספורט והספורטאים. מצד אחד אני תומך ב

מסחריים ופרטיים צריכים לממן פעילויות של קבוצות ספורט ושל ספורטאים המשתתפים 

בתחרויות ספורט בעולם, ומצד שני אני מבין גם את הנימוקים בעד מימון של המדינה עבור 

 פעילויות אלו.

בות של כספי הציבור בתחומים בהסתמך על הגישה הליברלית שדוגלת במינימום מעור – 1נימוק       

שונים במדינה, אין צורך בהשקעת כספי הציבור במימון פעילויות אלו. גופים מסחריים ופרטיים 

 יעשו זאת באופן יעיל בהרבה וללא בזבוז של כספי הציבור. 

מצד שני יש תחומים שאין בהם רווח כלכלי עבור המשקיעים )כגון תחום השח מט(.  – 2נימוק       

חומים אלו לא יהיו גופים פרטיים או עסקיים אשר ישקיעו ויממנו פעילויות ותחרויות ולכן בת

 ספורטאים מוכשרים רבים יישארו ללא מימון וללא אפשרות לממש את יכולותיהם. 
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