
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דבאזרחות חורף תשע" פתרון בחינת הבגרות 

 034114סמל שאלון 

 הפתרון נכתב על ידי אשר אלבו

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי



 

 

 

 יח"ל חורף תשע"ד 2 - 034114שאלון 

 פרק ראשון

 : 1שאלה 

 

  הגישה הליברלית. – ציין .א
(הפרט), ומדגישה את ערך החירות  האינדיבידואלזוהי גישה שמציבה במרכז את  –הצג 

על חשבון פגיעה מסוימת בערך השוויון מבחינה כלכלית וחברתית. על פי גישה זו המדינה 

צריכה לצמצם את מעורבותה בחברה ובכלכלה למינימום הדרוש רק להבטחת קיום 

החברה, והיא צריכה להימנע מהתערבות לצורך צמצום פערים כלכליים,  כי מעורבות 

 תגביל את היוזמה החופשית של הפרט . כזאת 

"[...] שנועד לצמצם את מעורבות הממשלה בתחום התעופה", כלומר החלטת – הסבר

הממשלה נועדה לצמצם מעורבות ממשלתית בתחום הכלכלי חברתי ולהגביר את 

 התחרות החופשית והיוזמה החופשית.  

 הזכות לחיים ולביטחון (שלמות הגוף). – ציין .ב
שה זכותו של אדם להיות מוגן מפני כל פגיעה בגופו או בחייו. הזכות לחיים פירו – הצג

נובעת מהרעיון שהאדם הוא יצור בעל ערך ובעל כבוד ולכן אסור להשפילו. כלומר, הזכות 

לחיים ולבטחון כוללת גם את הזכות לחיות ללא פחד או חשש מפני פגיעה פיזית או 

מנה החברתית להבטיח את בטחונו של הפרט השפלה. המדינה מחויבת על פי רעיון הא

מפני פגיעה של גורמים עוינים בתוך המדינה (רוצחים, אנסים או התעללות בתוך 

המשפחה) באמצעות המשטרה, ומפני פגיעה של גורמים עוינים מחוץ למדינה (טרור, 

  מדינת אויב) באמצעות הצבא וכוחות הבטחון.

הטיסה נובע מן העלות של שירותי האבטחה "חלק ניכר מן המחיר של כרטיסי  -הסבר

", חברות התעופה טוענות שהוזלת המחירים עלולה והשמירה שהן מעניקות לנוסעים

 לפגוע בשירותי האבטחה והשמירה ובכך לסכן את החיים והביטחון של האזרחים.  

 : 2שאלה 

 עצמאות (ריבונות). – ציין .א

הכוונה היא לכך שהמדינה מנהלת את ענייני הפנים והחוץ שלה באופן חופשי, ולא  – הצג

כפופה להוראות של מדינה אחרת. כמובן שבניהול ענייני המדינה השלטון העצמאי 

  במדינה לוקח בחשבון את השפעת המדיניות על היחסים עם מדינות אחרות.

האי, והיא מנהלת את מדיניות החוץ [...] אך בריטניה אחראית להגנה על חצי "–  הסבר

כלומר, חצי האי אינו עצמאי באופן שלם ואמיתי אלא כפוף למדיניות החוץ . שלו"

 והביטחון שאותה מנהלת בריטניה.



 

 

 

 חופש התנועה (גם חופש העיסוק יתקבל כתשובה נכונה). – ציין .ב

זכותו של אדם לנוע באופן חופשי וללא הגבלה ממקום למקום בתוך תחומי  ––– הצג

המדינה, וכן לנוע מחוץ למדינה ואליה. חופש התנועה הוא זכות בסיסית, כיוון שפגיעה בו 

מונעת מימוש של זכויות אחרות (למשל, מימוש חופש ההתאגדות, חופש הביטוי ועוד). גם 

יש מקרים בהם ניתן להגביל את חופש התנועה של זכות זו אינה מוחלטת אלא מוגבלת. 

 אדם, אם הוא מהווה סכנה לעצמו או לאחרים. 

"[...] בכך נמנעה מספינות הדיג שלהם האפשרות להתקרב לאזור", כלומר – הסבר

חסימת הגישה אל חוף הים באמצעות הלבנים שהושלכו אל המים מנעה גישה חופשית 

 של הדייגים לאזור. 

 

 פרק שני

 : 3שאלה 

קשורה למושג "הזכויות הטבעיות" שהתפתח החל  אוניברסלית-לגיטימציה טבעית -הצג

ואילך. פירושו של מושג זה הוא שיש זכויות טבעיות השייכות לכל אדם מעצם  17-מהמאה ה

התפתחה תפיסה לפיה גם הלאום הוא קבוצה בעלת זכות טבעית. זכותה  19-היותו אדם. במאה ה

ביטויים היא לעצמאות ולהגדרה עצמית. בהכרזת העצמאות יש מספר  של קבוצת הלאום

 להקמת המדינה: ללגיטימציה הטבעית

". כלומר, לעם היהודי, כמו זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצובהכרזה כתוב: " .א

 במסגרת של מדינה לאומית משלו. זכות טבעית להגדרה עצמיתלעמים אחרים, יש 

תוקף (לגיטימציה) "לזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו בהכרזה גם כתוב כי יש  .ב

במולדתו.  ללגיטימציה טבעית של העם היהודי למדינההלאומי". גם ביטוי זה הוא ביטוי 

מסתמכת על אירועים ופעולות שהתרחשו בעברו של עם, והם  לגיטימציה היסטורית

ים אלו יכולים להיות ישיבה מצדיקים את זכותו לעצמאות ולשליטה על איזור מסוים. אירוע

לבין  םבין בני הע במשך מאות שנים של עם בחבל ארץ מסוים, או קשר היסטורי מתמשך

 הטריטוריה המסוימת.

 

 

 



 

 

 

 להקמת המדינה: ביטויים ללגיטימציה ההיסטוריתבהכרזת העצמאות יש מספר 

 מולדת העם היא ארץ ישראל. מבחינה היסטורית  -"בארץ ישראל קם העם היהודי" .א

הניתוק בין העם לחבל הארץ של  -"לאחר שהוגלה העם היהודי מארצו בכוח הזרוע" .ב

זו  עובדה היסטוריתבכוח הזרוע ולכן הוא בגלות תקופה כה ארוכה.  נכפה עליוישראל 

 מסבירה את הריחוק הגיאוגרפי של העם ממולדתו.

ים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם "מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהוד  .ג

בין עם ישראל לארץ ישראל והתיחסות לארץ  הקשר ההיסטוריהדגשת  -העתיקה"

העם היהודי. זו לגיטימציה המבוססת על קשר של אלפי שנים בין העם  מולדתישראל כ

 לחבל הארץ של ישראל. 

 

 

 : 4שאלה 

  -הצג

 וכלוסיית האזרחים במדינה. הבחירות חייבות לכלול את כלל א -כלליות: 1תנאי 

הבחירות חייבות להתקיים באופן שישמור על ההצבעה של האזרח כחשאית ללא  -חשאיות: 2תנאי 

 התערבות מצד גורם חיצוני כלשהו.   

 

 : 5שאלה 

בגלל שיטת הבחירות בישראל (בחירות יחסיות), הממשלה שהוקמה זקוקה לזכות בתמיכה רוב  - הצג

 60 -חברים). לכן, אם בבחירות לא זכתה מפלגה אחת ביותר מ 61יים (לפחות חברי הכנסת כדי להתק

ממשלה שמורכבת מכמה מפלגות שתומכות בה.  –מנדטים, יש צורך לכונן ממשלה קואליציונית 

התמיכה של המפלגות בממשלה מבוססת על הסכמים קואליציונים. אלו הסכמים פוליטיים, שנחתמים 

 קווי היסוד של הממשלה וחלוקת התיקים.  בין המפלגות, ובהם נקבעים

 

 : 6שאלה 

השייכות ללאום מבוססת על מאפיינים הכוונה לסוג לאומיות שבה  -תרבותית-לאומיות אתנית – הצג

, כמו שפה, דת, היסטוריה, תרבות, מוצא, אורח חיים מסוים ומנהגים ייחודיים של חברי הקבוצה

אין חפיפה בין , ותרבותית קודמת לשייכות למדינההשייכות ללאומיות האתנית מסוימים. 

 . ההשתייכות הלאומית לבין האזרחות במדינה

 

 

 

 

 

 



 

 

 : 7שאלה 

, מיד לאחר קום המדינה וקובע, כי "כל יהודי זכאי לעלות 1950 -החוק התקבל ב – חוק השבות -הסבר

המדינה כמדינת ארצה", ומכוח השבות הוא זכאי לאזרחות ישראלית. החוק משקף את אופיה של 

נוסף תיקון לחוק ונקבע שגם בן זוגו של  1970לאום יהודית הפתוחה לעליה חופשית של כל יהודי. בשנת 

יהודי וילדיו (ובני זוגם), נכדיו  (ובני זוגם) יוכלו לעלות לארץ, גם אם הם אינם יהודים, בכך הורחבה 

 הזכאות לעליה מכח חוק השבות. 

 

 :8שאלה  

הכוונה היא למקרים קיצוניים של חוק או צו הניתן לרוב במסגרת  -י חוקית בעלילפקודה בלת –הצג 

צבאית,  שמנוגד בתוכן שלו באופן מוחלט לערכים של חברה מתוקנת ומנוגד למוסר האנושי הבסיסי. 

במקרה כזה האדם חייב לא לציית לחוק ואם יציית הוא יואשם ויועמד לדין לאחר מכן ולא יוכל לטעון 

 .לא פקודהשרק מי
               

הפקודה הבלתי חוקית בעליל מעצם טבעה מנוגדת באופן מוחלט לערכים של חברה מתוקנת -הסבר

ולמוסר האנושי הבסיסי, ולכן פוגעת בערכי הדמוקרטיה ובמובן המהותי של הדמוקרטיה ושוללת את 

 זכויות האדם. 

 

 : 9שאלה 

 

זהו אמצעי שנועד להכריע בעניינים עקרוניים או חוקתיים. הכוונה לפניה של  – משאל עם  -הצג 

הממשלה אל הציבור, כדי שיכריע בהצבעה בשאלה עקרונית בנושא מסויים. במשאל מציגים לכלל 

אזרחי המדינה שאלה שהם צריכים להכריע לגביה. ההכרעה במשאל עם הופכת להחלטה מחייבת עבור 

 וח, במדינות דמוקרטיות, לגבי השימוש באמצעי זה. הרשות המבצעת. יש ויכ
מכיוון שההכרעה במשאל העם הופכת למחייבת מבחינת הרשות המבצעת הרי היא מגבילה את  -הסבר

השלטון. השלטון מחוייב לפעול על פי רצון העם כפי שמשתקף בהכרעה של משאל העם ואינו יכול 

 לפעול באופן שרירותי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (אשכול א') -פרק שלישי

 : 10שאלה 

של המדינה. בשסע הדתי  שסע הוא קו גבול המבחין בין קבוצות שונות באוכלוסיה -השסע הדתי– הצג

הכוונה היא למתח בין הציבור הדתי לבין הציבור החילוני במדינת ישראל. ישנם שבעה גורמים עיקריים 

לשסע הדתי בין החילוניים לדתיים: חקיקה דתית, שמירת השבת בציבור, ההכרה בזרם הרפורמי 

דים לצה"ל, התערבות הרבנים ובזרם הקונסרבטיבי, שאלת ההגדרה מיהו יהודי, הויכוח על גיוס החר

בפוליטיקה והויכוח על ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרון. השסע הדתי בא לידי ביטוי בגיבוש 

סטריאוטיפים שליליים של הקבוצות השונות, באלימות מילולית הקיימת בין המחנות ובעתירות רבות 

קובלות על הציבור הדתי. המגיעות לדיון בבית המשפט העליון אשר פסיקותיו בנושא לא תמיד מ

היהודי. אין הכרח שתרבותה של המדינה הגורם לשסע שעליו מדובר בקטע הוא צביון השבת  -הסבר

במרחב הציבורי ומוצגת בו המחלוקת בין הדתיים תהיה יהודית, אבל יש הכרח שתרבותה תקבע 

יהיו סגורים בשבת שמעוניינים שהשבת תישא אופי דתי על פי ההלכה במרחב הציבורי ושבתי העסק 

 ואילו החילוניים מעוניינים בשבת שאינה בהכרח דתית. 

 

 :11שאלה 

גישה זו מעמידה במרכז את העניין הדמוגרפי ולא התרבותי. לפי גישה זו,  –מדינת היהודים  – הצג

. המדינה צריכה להבטיח באמצעים רוב יהודימדינת ישראל היא מדינה יהודית במובן של מדינה עם 

את הרוב היהודי שישלוט במדינה, למשל באמצעות חוק השבות. להבדיל מגישת מדינת העם  שונים

היהודי, שבה חוק השבות הוא מטרה בפני עצמו, כי הוא שומר על הקשר בין יהודי התפוצות לבין 

אמצעי להבטחת הרוב היהודי.  –המדינה, בגישת מדינת היהודים חוק השבות הוא אמצעי ולא מטרה 

תרבותה ודמותה של המדינה יקבעו על ידי הרוב על ידי רוב יהודי (רוב יהודי כזה יוכל לקבוע אופייה, 

שתרבות המדינה תהיה ללא מאפיינים יהודיים). מחויבותה של המדינה היא ליהודים היושבים בארץ 

 ופחות ליהודים המתגוררים בעולם. 

הודים". חשוב לו לחיות במדינה הכותב תומך בעמדה שמיוצגת על ידי הגישה "מדינת הי– הסבר

רוב  -שהדמות והאופי שלה יקבעו על ידי הרוב היהודי במדינה. הדגש שלו הוא על העניין הדמוגרפי

יהודי מספרי ולאו דווקא על העניין התרבותי (אם כי, הוא מניח שהרוב היהודי יבחר במדינה בעלת 

 אופי יהודי ודמוקרטי). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : 12שאלה 

הכוונה לזכויות שהן לא זכויות טבעיות אלא זכויות מוענקות, כלומר זכויות  -זכויות חברתיות – הצג

אשר המדינה מעניקה אותן לאזרחיה. בניגוד לזכויות הטבעיות אין מחויבות ברורה של המדינה 

הדמוקרטית לרמת המימוש של הזכויות החברתיות, ולא נקבע מהו המינימום או המקסימום של 

ם החברתיים שהמדינה צריכה לתת.  יש ויכוח בשאלה זו בין הגישה הליברלית לגישה השירותי

דמוקרטית. הזכויות החברתיות נובעות מהצורך להבטיח את רמת החיים הסבירה והאנושית -הסוציאל

של האנשים במדינה. הזכויות החברתיות העיקריות הן הזכות לחינוך, לבריאות, לדיור, לרמת חיים 

 יות עובדים ותנאי עבודה.סבירה וזכו

טענת הכותב היא שיש חובה למדינה לממש את הזכויות החברתיות. הוא מדבר בעיקר על – הסבר

הזכות לשכר הוגן ולתנאי עבודה הוגנים. לטענתו העסקת העובדים בשבת פוגעת בזכויותיהם 

המדינה להתערב החברתיות כיוון שהם מועסקים בשכר נמוך ועובדים במשמרות ארוכות מהרגיל. על 

 כדי להבטיח מימוש הזכויות האלו.  
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 :16שאלה 

פירושו הנכונות של יחיד ושל קבוצה לסבול אמונה או דעה של אדם אחר,  -הצג– עקרון הסובלנות -ציין

גם אם דעתו או השקפת עולמו הן חריגות ומעוררות התנגדות, כעס וחוסר נוחות. רק במימוש ערך 

הסובלנות ניתן לממש את הדמוקרטיה במובן המהותי שלה. הסובלנות מבטיחה את מימוש זכויות 

 יציבות המשטר ומעודדת פתרון בעיות בדרכים לא אלימות. האדם והקבוצה, מחזקת את 

ההתאחדות גיבשה תכנית בהתאם לעקרון הדמוקרטי של הסובלנות כיוון שהיא מעוניינת -הסבר

לצמצם תופעות של אלימות, של קללות במגרשים, תופעות שמאפיין אותן חוסר סובלנות כלפי הזולת. 

 אלימות.  -קטים בין אנשים בדרכי שלום ובאיהיא מבקשת לחזק את היכולת לפתור קונפלי

 

 :17שאלה 

זכותו של כל אדם להשתייך  - הצג חופש הדתחופש הדת (גם חופש הביטוי יתקבל כתשובה נכונה). -ציין

לדת מסוימת שבה הוא מאמין ולקיים את הפולחן הדתי של הדת אליה הוא משתייך. המדינה מחויבת 

לאפשר למאמינים לממש את זכותם לחופש דתי. יש מקרים בהם יש התנגשות בין הרצון לקיים את 

 הפולחן הדתי לבין פגיעה באדם אחר או בחברה.
ת מעובדי המגזר הציבורי להתהלך עם סמלי הדת שבה הם מאמינים שוללת מניעת האפשרו –הסבר 

מהם את החופש לקיים פולחן דתי בהתאם לאורח החיים של הדת אליה הם משתייכים. חבישת כיפה 

 או התכסות ברעלה הם חלק מהפולחן הדתי שלא ניתן יהיה לקיים אותו אם ההצעה תתקבל.



 

 

 

 : 18שאלה 

 . צו על תנאי – ציין

במקרה כזה חייבת "המשיבה" (הרשות שכלפיה הופנתה העתירה) למסור תצהיר משפטי ובו  – הצג

תשובה לטענות שמופיעות בעתירה. בג"ץ מקיים דיון משפטי במועד שנקבע. "המשיבה" חייבת להיות 

נוכחת בדיון וכמו כן גם העותר (או עו"ד מטעמם). בתום הדיון השופטים מחליטים אם לקבל את 

צו שהוצא קודם לכן והופך ל צו על תנאירה או לדחות אותה. אם העתירה התקבלה מתבטל ההעתי

    החלטי שלא ניתן לערער עליו. 

השופט לא קיבל את העתירה אלא הוציא צו זמני, כלומר, צו על תנאי, לפיו המדינה חייבת -הסבר

שישמע את תשובת המדינה  יום על העתירות. רק בתום הדיונים שיקיים בג"ץ לאחר 30להשיב בתוך 

הוא יחליט סופית האם לקבל את העתירה, ולהפוך את הצו על תנאי לצו החלטי או לדחות את העתירה 

 מבלי שניתן יהיה לערער על החלטתו.  

 

 : 19שאלה 

בנוגע לדיור הציבורי היא שהמדינה אינה צריכה לממן בנייה של דירות  עמדתי ביחס לויכוח-טענה

 להשכרה אלא להשאיר את תחום זה לכוחות השוק החופשי. 

מעורבות יתר של המדינה בתחום הדיור פוגעת ביוזמה החופשית של האזרחים ועלולה להוביל :1נימוק 

על הגישה הליברלית הרואה את למשבר דיור חריף יותר מאשר מתקיים כיום. נימוק זה מתבסס 

 הסכנה הטמונה במעורבות יתר של המדינה בתחום הכלכלי חברתי. 

: יש דרכים אחרות להוביל להוזלת הדיור להשכרה מבלי שהמדינה תנקוט בצעד קיצוני של 2נימוק 

מימון הבנייה מכספי הציבור ומתקציב המדינה. החוק הקיים מאפשר הענקת הטבות לאוכלוסיות 

ות שנהנות ממחירים מוזלים של דיור, כגון חרדים או ערבים. כל שנדרש הוא לממש את הזכות מסוימ

 לשוויון ולאפשר לכלל הציבור להצטרף למכרזים שהופנו עד היום למגזרים ספציפיים.   

  

 

 


