
 

 

 

 
 פרק ראשון

 ) 1-2 לענות על  שאלה אח ת  מתוך שאלו ת הנבחניםעל ( 

 
 1מספר  ש אלה תשובה ל

 
 . הזכות לכבוד: זיהוי

יש להבחין בין כבוד האדם שהוא עקרון בסיסי בו תלויות כל שא ר  : הסבר הזכות

הזכויות לבין הזכות לכבוד הקשורה לתחוש תו הסובייק טיבית של  האדם ולדימוי ו  

 .תנ ה מאדם לא דם וקשה לאמוד או תה ת חו שה זו מש. העצמי
 כוללת א ת זכותו  ,לא להיו ת  נתון להשפ ל ה ולפגיע ה בכבודוש, זכותו של א דם לכבוד

 . את הזכות ל שם טובו א ת הזכות לש מירה על צנעת הפרט , לפרטיות 

 
חברת  האוטובוס ים  ה הסדר שהנהיגה  כי ,אח ת מ תושבות השכונה טענה:  נימוק

בכך שהן נדרשות לעלות מהד ל ת  , יותן נשיםמשום ה, פוגע ת בכבודן של נשים

ההתייחסו ת  לנשים היא  . ולשבת  בחלק האח ורי שלהאחורית  של האוטוב וס ו

 .  מה גבריםהתייחסו ת פוגעני ת בשל היותן נשים ולכן הן חשות נפגעו ת  ונחותות
 .  אפלייה פ סולה על בס יס מין-ניתן להתיי חס גם לערך  השוויון  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל" יח1פתרון בחינת הבגרות באזרחות 
 )034103, 141: שאלונים(
 נעמי בלנק ושמואל הירש: ידי-מוגש על
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 . עקרו ן הסובלנות: זיהוי
עקרון הפלורליזם יוכל להתקי ים רק אם יאומץ בצ מ וד אליו ערך : העיק רוןסבר ה

 ). לסבול -'סבל ':מהמי לה( הסובלנות 
,  סובלנות מ שמעו תה א ימוץ צורת  התנהגות  המכבדת כל אדם באשר הוא אדם

 . כעס ואי נוחות, סובלת א ת  השקפ ת עול מו גם כאש ר היא מעוררת מחלוק ת 
,  ל אדם ובחירותו להיות שונה מאחר ים במראהוסובלנות נובעת מההכר ה בכבודו ש

 .חובה לכבד כל אדם באשר הוא אדם גם אם הוא חריג בדעותיו.  דתו ואמונ תו, מינו

 
לנס ות , חובה על השלטון לא פ שר לכל קבוצה ולכל פרט להביע את דעותיהם

 . ולהשפיע כדי לקבל עמד ה בחברה

 
בין דתיים , ות ופרטי םהסובלנות  גורמת לעי תים רבות לאי נוחות בין קבוצ

בין בני לאומים שונים  החיים באותה מדינה  ובין השקפות כלכליו ת  ,  לחילוניים

לכול ם יש זכות קיום בחברה ). ק פיטלי סטים  וסוציאלי ס טים(וחברתיות מנוגדות 

 . לכולם יש זכות להביע את דעותיה ם ולהאבק  עליהן בדרך דמוקרטי ת. דמוקרטי ת

 
חברת  . יטוי בהסדר שהנהיגה חברת האוטובוסיםהסו בלנות באה לידי ב: נימוק

 ,חרדיתשל תושבי השכונה ההייחודית האוטובוסי ם פעלה בהתאם להש ק פת עול מם 

ה רגלים הנהו גים במקו מו ת אחרים  מ חוץ לשכונה שונה מם  זו מהש קפת  עול למרות ש

חברת האוטו בוסים הכירה בייחודם ובהשקפת עולמם ש ל בני השכונה . יתחרדה

ם הייחוד ית  ה להם להמשיך לק יים את מנ הגיהם על פי דרך חייהדתית ואפ שרה

 . מקובל עלי הםכ
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  2מספר  ש אלה תשובה ל

 
 . דמוקר טית -  הגישה הסוציא ל :הגישה הכלכלית חברתית

הקהי לה ואת השוויון בין -הגישה הסוציא ל דמוקרטי ת מדגישה את החברה: הסבר

טיח את השוויון בין  השלטון נועד להב. חברתי-הפרטים בתוכה במישור הכלכלי

 .הפרטים תו ך התערבות בנעשה בחברה ובכלכלה

 
השלטון מת ערב באופן ממ ש י  , לשלטון יש  אחריות ומחויבות כלפי הפרט  ולכן

בכלכלה ובחברה כדי לצמצם פ ערים חברתיים בין הפרטים ול אפשר שוויון  

. תו בחרו–התערבות השלטון גור מת  לעי תי ם לפגיעה ב זכויות הפרט . בהזדמנויות 

השוויון אינו פורמלי  . השוויון החברתי והכלכלי הוא תנאי הכרחי לשוויון פוליטי

המ משלה אינה  רק מחוקק ת חוקים שוויוניים לכל כמו חינוך  : אלא מהותי , בלבד

, כמו כן.  אלא  מוכנה להשקיע מכס פי  המדינה בפיתוח אוכלו סיות נחשלו ת, חינם

כ ך מת קיימ ת  , יע לשכבות  חלשותהמדינה גוב ה כספים מ שכבות אמי דות כדי לס י

 .פגיעה מ סוי מת בעקרון  החרות למע ן הבטחת מי מושו של עק רון השוויון

 
המ דינה מימנה את כל הוצאות מע רכת החינוך ובכך הכירה בזכותם  : נימוק

 .  החברתית של האזרחים לחינוך מגן הילדים ועד סיום הלימודים באוניברסיט ה

ברתיות שמדינה סוציאל דמוק רטית מעני קה  הזכות לחינוך היא חלק מהזכויות הח

מ ימון מערכת  החינוך לא נעשה מכספ ם של האזרחים אלא ב מימונה ש ל   . לאזרחיה

המדינה התע רבה בתחומי הכלכלה והחברה כדי לאפשר חינוך חינם . המדינה

 . לאזרחיה
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 .    דעת קהל– מנגנו ן פיקוח בלתי פורמלי  :זיהוי

 
הפועלים  מכוח יוזמ ה   ,שאינם קבועים בחוק, י יםמנגנ וני בקורת בלתי פורמל :הסבר

 :  של אזרחים וקבוצות

 מקי ימים ביקורת על השלט ון  ומספקי ם לציבור מידע על הנעשה  אמצעי הת קשורת

 .  חושפים שחיתויות ו אי יעילות, בזרועות המ משל השונו ת

חברי כנסת ושרים הנחשפים למידע על  :      מחשיפה זו ניזונים גם אנשי ציבור

 הבלתי פור מליים גור מ ים לפעילו ת ם של אמ צע י ת א מצ עי הביקור. תרחש ב מדינההמ

 .  בקורת פורמליים

תורמת  , כך.  המידע חיוני לציבור כדי שיוכל לגבש עמדה ביחס למדיני ות המ משל

ה ממש ל זקו ק לת מיכת  האזרחים ומול חשי פ ה  . התקשור ת לעיצוב דעת קהל

 .תקשורתי ת  נאלץ לרסן  את פעו לותי ו

עצרו ת  , שביתות, מובעת באמצעו ת הפגנות הניזונה בעיקר מהתקש ורתדעת הקהל 

הממשלה מייח סת חשיבות  . במטרה לה פעיל לחץ ע ל השלטון ל שנות את מ דיניותו

הוא בעל יכולת לבק ר  , אם כן, האזרח. לדעת הקהל  ונוטה לעיתים להיכנע ללחציו

 .ולהשפיע על  השלטון 

 . וחברתית על השלטוןמ שמשת דרך להבעת ביקו רת פוליטי ת  האומנות  

 
 ).הנבחנים נדרשו להתייח ס ל דעת קהל ב לבד: הערה(

 
הפגנה  נגד מדיניות  , אר גוני הס טו דנטים השתמשו בזכו תם ל מחא ה  :נימוק

מנגנון זה הוא חלק מזכותו של האזרח להביע את דעתו ולבקר  את  . הממש לה

ים במקרה שלפנינו ניסו הסטודנ ט. השלטון באמצ עים בלתי פורמל יים שונים

 . להשפיע על  מדיניות המ משלה דרך הבעת דעתם  בהפגנות
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 פרק שני
 ) 3-7ש אלות מה שלוש לענות על  הנבחניםעל ( 

 
 3מספר  ש אלה תשובה ל

 
 : ביטויים לת לותה של ה רשות המבצ עת ברשות המחוק קת 

 חבריחלק מחב רי הממשל ה הם גם .  מתוך הפרל מנט נבחרת  הממשלה  . א

 . הפרלמנ ט

 

א מון ולהביא לבחירות  - להפיל את המ מש לה בהצבעת אייכול הפרלמנ ט .ב

,   הממש לה זקוקה ל אמון הפרל מנט , הרשויותלכן יש תלות בין שתי . תחדשו

 .פעולותי האחראית בפ ניו וחייבת לו דווח שוטף על 

 
 4תשובה לש אלה מספר  

 
 ):שנייםעל הנבחנים לציין (החסרונות  של משא ל ע ם 

במקו ם   . דרך הפשרה הפוליטי ת לא תהווה  אמצ עי לייש וב סכסוכים ומחלוקו ת .א

ל א  " "צודק" , החל טות  חד משמע יות לכאן  או לכאןדרך הפשרה מת קבלו ת 

-משאל  עם עלול  לי צור דה. כדרך ליישוב סכסו כים, כפ ת רון מהיר וחלק, "צודק

 .לגיטי מציה  לרעיון הפשרה

 

  עם בעיות  מ התמודדותמשא ל עם הוא מעין הת חמקו ת של המערכת השלטונית  .ב

 . סבוכות

 

 הדמוקרטיים א מון במוסדות הנבחרים-אפשר לראו ת במשאל  עם הבעת אי  .ג

 ). פרלמנ ט ומ משלה(
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 5מספר  ש אלה תשובה ל

 
את זכויות  האדם והאז רח  ומבטיח את חירויותיו  השלטון  קיי ם דמו קרטי מ במשטר

,  להת אגד,  לכל  קבוצה זכות להת ארג ןהעיקרון הפלורליס טי  מקנה .   של הפרט

רג ן  להיווצר מצב לפיו תת איכול, כך.  כדי להקדם א ת  מטרותיהלה תבטא , להפגין

 ומשת מש ת באמצ עים  דמוקרטיי ם , מקבל ת את הדמו ק רטיה וערכיהשאי נהקבוצה 

יש מדינות הנוקטו ת במדיניות של דמוקרטי ה  . הדמוקרט י את השלטו ן חליףכדי לה

מת גוננת ומ וציאות מחו ץ לחוק קבוצות קיצוניו ת המאיימו ת על העקרונות והערכים  

 . הדמוקרטי ם או מסכנו ת את  קיומ ה של המדינה

 
 רשימת : " כי'א 7 סעיף , ב תיקון לחו ק  יסוד הכנסת1985 קבעה בשנת ישראלנת מדי

א ם  , ול א יה יה אדם מוע מד לבחירות לכנס ת לכנסת בבחירותמועמדים ל א תש תתף  

במפורש או במשתמע  , יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של אדם 

 : אחד מאל ה
 . ת ודמוקרטיתה יהודי ישראל כמדינמד ינת ק יומה של שלילת. א
 .  הסתה לג זענות.ב
  תמיכה במאבק  מזוין  של מדינות אויב או של ארגון טרור נגד  .ג

 . מדינת ישראל                     

 
 ). אחדהנבחנים נדרשו לציין תנאי (
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  6מספר  ש אלה תשובה ל

 
 : הבדלים

 הפ לילי הוא מערכת של  חוקים הקובעים עבירות המסכנ ות א ת   המשפ ט . א

  המדינה ושל החברה וכן את העונ שים הצפויי ם ע ל  שלביטחון השלום וה

היא עבירה על החו ק וצפוי ע לי ה עונש  , כןעבירה פלילית  אם  . עבירות אל ה

 .  החוקי"עפ
יחסים שעוגנו או נכללו ,  אזרחי עוסק ביחסים בין אדם לחברומשפ ט

 בין בני אדם במשפ ט אזרחי התובע והנת בע הם חוזהבמסגר ת הסכם או 

 .  שאינם מ משל תייםבמוסדו ת או חברות פרטיות אזרחים
.  ה מ דינה תובעת לדין אד ם או מו סד שעבר על החוק ,  פלילימשפט  בכל . ב

פ רקליטו ת המדינה ,   המשפ טי ל ממש לההיועץהתביעה נע שית באמצ עות 

 . והמשטרה
המפ סיד במשפט חייב ל שלם פיצויי ם או  ,  אין עונש  של מא סראזרחי  במשפט

פרקליטו ת ה מדינה , ועץ המ שפטי למ מ שלה  הי.להחזיר חוב לתובע

 . והמשטרה  אינן מעורבות בהליך המשפ טי

 
  7מספר  אלה תשובה לש 

 
   :חובות האדם כאזרח

 
 : האדם כאזרח הן למדינתוחובות

 
   חוק הביטוח ,  בריאות ממלכתיחוק:   מיסים על פי החוקים הבאיםתשלום      .א

 . חוק מס הכנסה, הלאומי      

 
 . לקיים את חוקי המדינהחובה       .ב
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 ) 8-9שא לות מה  אחת לענות על  הנבחניםעל (

 
 : 8   מספרש אלהתשובה ל

 
 : ההבדל בין זכויות אדם לבין זכויות מיעוטים 

זכויות יסו ד השייכות  לאדם באשר -אוניברסליות זכויות טבעיות זכויות האדם הן 

.  י השל טון"י השלט ון ואינן ניתנות לביטול  ע"הן אינן מוענקות לאדם  ע, אדם הוא

,  חרות ל, חייםהזכות ל:   הטבעיות הן  זכויות שעליהן אנו רוצים להגןהזכויות

 הרצון -כבוד האדםבבסיס זכויות אלה נ מ צא . ולהליך הוגן  קנייןל, כבודל, שוויוןל

להבטיח קי ום אנושי בכבוד לכל אדם ואדם ולמנוע פגי ע ה בזכויותיו הטבעיות הן 

פג יעה יש להג ביל את כוחו  כדי למנוע . מצד השלטו ן והן מצד פרטים אחרים בחברה

 . של השלטון  ולהגביל א ת  זכותם של הפרטים במ דינה לפגוע זה בזה
השונה מזהותה ש ל  שואף לשמור על זהותו ה ייח ודית , כקבוצת מיע וט, המיעו ט

,  קבוצת מי עוט תרבות ית,  ק בוצת מיעו ט לאו מית:  לדוגמה. קבוצת הרוב במדינה

:  כל  קבוצת מיע וט מאפייני ם ייחודייםל. קבוצת מיעו ט דתית וקבוצת מיעו ט אתני ת

,  כל  מיעוט בין  אם הוא דת י. מו צ א א תני או  מורשת היס טורית, דת, תרבות, שפה

כדי לשמור על זהותו הייחודית  . ז הותו הייחו דיתלאומי או א חר מעוניין לשמור על 

תספ ק לו  א ת  , דורש המיעוט מה מדינה שתכיר בו כקבוצה בעלת זהות  ייחודית

שים למימוש זכוי ותיו הייחודיות ות גן על  זכויותיו בחקיקה ו אף  האמצ עים  הדרו

 . תאפ שר לו ייצוג בפרלמנ ט וברשויות השלטון

 
.    שוללת א ת זכויותיה  הייחודיות של הקבוצה  כקבוצה- גישה  ליברלית  קיצוני ת

למיעו טים במדינה מתיי חסת כפרטי ם ומחויבת להגן על זכויות האדם והאזרח של 

ה אינה מכירה בזכות ובזכויות ייחודיות משותפו ת לבני  המדינ. כל פרט ופרט

 .המדינה אינה מאפשר ת  לבני הקבוצה לשמור על  זהותם, כך. הקבוצה

 
גישה המכירה בזכויות האדם והאזרח של כל פרט ופרט    -גישה ל יברלית מ תונ ה 

גישה זו אינה כופה על בני הקבוצה  . ולא מכירה  בזכויות הקבוצה ובייחודה

 ק בוצות מיעו ט הרוצות ל שמור על ייחודן יכולות לעשות זא ת . ביבתםהיטמ עות בס

ה ק מת מו סדות  : למשל, ביזמתן ומ תקציבן לל א התערבות  ותמיכה מ צד המדינה

 . כללית -חינוך פרטיים במקביל ל מערכת החי נוך הממלכ תית 
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 : 9   מספרש אלהתשובה ל

 
 :   של  הליך בחירות בחברה דמוקרטי ת המ אפייניםשניים מ

 לחץ פול יטי או אחר הפע לת כל בוחר מצביע באופ ן חשאי כדי למנוע –  חשאיות .1

 .על הבוחרים

 

 או לפח ו ת  מת מודדים קיימת  ת חרות הוגנת  בין לפחות  שני –  התמודדות  חופשית .2

  ה התארגנו ת חופש , בתחרות  זו באים ל ידי ביטוי חופש הביט וי. שתי מ פלגו ת

 .ועוד

 
 : יתרון אחד של שיטת ה בחירות הרשימתיו ת יחסית

י  " מיעוטי ם מיוצגים  ע,  לרוב העם פלורליסטיייצוגהשיטה הי חסית מ אפ שרת 

.  ובכנסת יושבות למע שה מפלגו ת  המייצגו ת א ת רובו הגדול של העם, מפל גות שונ ות

המפל גות ה שונות יכולות לייצג א ת האינטר סים והרעיונות של ציבור הבוחרים 

 . שבחר בהן

 
  . למיע וטים  ,  לקבוצות קטנותייצוגאין  רובית  –י השיט ה האישית  "עפ

מספר  גדול  של קולו ת  בוחרים הולך לאיבוד ואין להם  כל השפע ה  על 

מ גוון הדעות והאינטרס ים של מרכיבים משמעותיים  . המערכת הפוליטי ת

 . בציבור לא בא לידי ביטוי ולא מיוצ ג בפרלמנט
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 פרק שלישי
 שתיי ם מהשאלו ת  עלבפרק זה היה על הנבחנים לבחור באחד מהק טעים ולענו ת (

 )הקשורות ל קטע שנבחר 
 קטע ראשון

 :  10   מספרש אלהתשובה ל

 
 . ן של הדמוקרטיה הוא  המובן המה ותיהמוב: זיהוי 

 
,  כדרך חיים ,  מתאר את הדמוק רטיה כהשקפת עולם. המובן המהותי: הסבר

חינוך  , לכלכלה, לחיי הפרט: החודרת לתחומים נוספים שהם מעבר לפוליטיקה 

זכויות  "כל בני האדם נולדו שווים ולכולם . במרכז עומד ערך האדם. ותרבות

זכויות אלה ניתנות ל כל אדם באשר . שוויון ורכוש, ירותח, ב סיסיו ת לחי ים" טבעיות

יש , לכך. מטרת ה מדינה היא להג ן על זכויותיהם הטבעיו ת של בני האדם.  הוא אדם

להוסיף את  החשיבות בשמירה על זכויות המיעוט שהם חלק מהותי  מקיומה ש ל  

 . רטית 'מדינה דמוק 

 
קיימ ת כי הרוב יפגע כות ב המאמר  מתייח ס לכ וחו של הרוב ולסכנה ה: נימוק

בכוחו של הרוב לסכן את זכויות  המיעו ט וא ת  : "בזכויות המיעוט ובזכויות היחיד

יש לחוק ק  חוקה שת גן  על מש מעו ת  ,  לכן" . זכויות היחיד ולכן דרוש מנגנון לבלי מתו

.  על ערך האדם וזכויותיו וכן על זכויות המיעו ט: הדמוקרטי ה במובנה המהותי 

ומהווה מכשיר , לי את  יחסי הרשויות בינן לבין עצמןחוקה מסדי רה באופן פורמ

קיומה של החוקה יאפשר לבית המשפ ט  לפרש את החוקה  . להגנה על זכויות האדם

כך תיבלם הא פ שרות לפ גוע  בזכויות א לה שהן חל ק  . ובכך להגן על זכויות  האדם

 . מהותי מכל  קיום דמוק רטי
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 :  11   מספרש אלהתשובה ל

 
מוש לרעה בכוחו של הרוב ופגיעה בזכויות האדם ובזכויות  שי: הסכנה הנשקפת היא 

בהכרעת רוב ,  בהצבעה–הרוב יכול לקבל החלטו ת באופן פו רמלי תקין  . המיעו ט

 .  הפוגעו ת בזכויות האדם והאזרח ובזכויות המיעוט
אנו על ולים להג י ע   , אני  חושש שאם לא יוגבל כוחו של הרוב במדינת ישראל: " נימוק

.  גמה  יפגע הרוב בחופש הת נועה ובזכות ההצבעה  של המיעו טלמצבים שב הם לדו

 ...". יש בכוחו לסכן את זכויות  המיעו ט וא ת זכויות היחיד, כלומר

 
  : 12  תשובה לש אלה מספר

 
לא רק מע רכת המסדירה את יחסי  "החוקה יעילה יותר מחוק רגיל מאחר והיא 

 החוקה  –"  האדםאלא ג ם מכשיר להגנה על זכויות, הרשויות בינן לבין עצמן 

מגדירה את סמכויותיהן  ומגבלותיה ן של רשויות השלטון ובנוסף מגדירה את זכויות 

 .כזכויות בעלות תוק ף משפטי על יון, האדם והאז רח
הקו שי לשנותה  מבטיח יציב ו ת  . מ עמד עליון ו לכן קשה ל שנותה, לחוקה יש  מעמד  על

לול לה תבצע על י די ומאפ שר הג נה על הערכים הדמוקרטיים מפני  שינוי חפוז הע

 . הרוב בפרלמנט

 
בית המשפ ט יעיל יותר מבית המחוקקים להגנ ה על ערכי הדמוקרטי ה מאחר שאינו  

בית המשפט יפעל על  פי .  נבחר על ידי הציבור ואינו צריך לפעול על פי  דעת הקהל

על פי עק רון שלטון החוק במובן המהותי ול א יהיה נתון  ללחצים מצ ד  , סעיפי החו ק ה

בית המחוקקי ם נבחר על ידי הציבור ולכן מושפ ע  . ולדעת קהל מ שתנההציבור 

 . מדיעותיו
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 קטע שני

 
  : 13   מספרש אלהתשובה ל

 
 :הגישות הנז כרות בקטע 

 .מדינת העם היהודי: זיהוי
 .  מדינה שהיא מדינתם של כל בני העם היהודי בארץ ובתפוצות:הסבר

קיימת מחויבו ת  .  לכל היהודים בעולםי משמ ש ת מרכז הזדהות ומרכז רוחני"א

,  הסוכנות היהודית(מתקיימים מוס דות , על כן. הדדית בין ישראל לבין התפוצות

י וליהודי התפוצות וחקי ק ה  "המשותפי ם ליהודים בא) ההסתדרות  הציונית

 . המתייח סת  גם ליהדות התפוצו ת

 
י הקשר שבין  הע לייה של יהודים לארץ היא אחת הדרכים העיקריות לביטו: "נימוק

מדינת  ישראל זקוקה לעולים רבים ככל האפשר ורוב . העם היהודי למדינת ישראל

יהודי בישראל הוא חיוני לקיום מדינה יהודית ריבונית ולעיצוב תרבותה על ידי רוב 

מוט לת עלינו החובה לשמור על הזיקה שבין מדינת ישראל לעם היהודי  ...יהודי

 . .." .  בתפוצות
ב שמירה על  רוב  , יש  את החשיבו ת בעלייה י הודית לאר ץ ישראלכותב המא מר מדג

מדינת ישר אל  מתייח ס ת .  יהודי כתנא י לשמירה  על או פייה  היהודי של המדינה

א ם  . לעלייה בסד ר עדיפות עליון ולכן מהדקת א ת  הקשר בינה לבין יהודי התפוצו ת

 . יאבד הרוב היהודי תאבד זהותה היהודית של המדינה
 כותב המאמר תומך בגישה זו, גישת "מדינת העם היהודי".

 
 .מדינת כלל אזרח יה: זיהוי
ה מבוסס ת על  , מדינה דמוקרט ית בעלת זה ות לאו מית  פוליטי ת ול א אתני ת: הסבר

 ). ב"דוגמ ת ארה(ערכים דמוקרטיים המ שותפים לכ לל אזרחי המדינה 
י  המזוהה ע ם הלאום היהוד-על פי גישה זו המדינה לא תהיה מ דינת לאום יהודית

כל הקבוצות  תהיינה כפופות לח ו ק    .כל קבוצה במדינה תזכה לאוטונומיה. בלבד

 . ומשפ ט על בסיס שוויוני
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הטוענות  כי הקשר שבין המדינה לעם היהודי בכלל  " יש בישראל קבוצות : נימוק

וחוק השבו ת בפרט פו ג עים בזכויותיהם של ה אזרחים הל א יהודים ה חיים במדינה 

 ". כל קשר בין המדינה לעם היהודייש לבטל לחלו טין , ולכן
.  שבסיסה ל אומ יות פוליטי ת , על פי גישה זו תהפוך המדינה למ דינת כלל אזרחיה

כל אדם יוכל לבוא  . השוויון בין האזרחים יהווה חלק מהשקפת  עולם משות פת

כך לא תיפ גענה  זכויותיהם של הלא יהו דים החיים .  למדינה זו ולקבל בה א זרחות

 . פוליטי ולא א תנ י, יהיה אם כןהמשותף . במדינה

 
  : 14   מספרש אלהתשובה ל

 
ל אומיו ת  : סוג הזהו ת  הלאו מית ש ל מדינת יש ראל שכותב  המא מר מ תנגד לו הו א 

 . פוליטי ת
אידיאו לוגי ים שהם פרי בחירה -יש לאומים המב וססים על  יסודות פולי טיים : הסבר

זהות לאו מית פולי טי ת במקרה זה הזהות הלאומי ת היא . ערכים ואידיאולוג יה: כמו

 ". לאומיו ת  פוליטית  "–
מח בר המאמר  טוען כי אם  ישונה חוק  השבות יגי עו לארץ  לא  יהודים וכך  :  נימוק

ישראל תהפו ך . בהדרגה תיגבר הדרישה לותר על מאפייניה ה יהודיים של המדינה

יש לדעתו  , לכן.  ממדינתו ש ל העם היהודי למדינת כלל אזרחיה ללא כל זהות אתני ת

אלה ש אינם  יהודים יוכלו לקבל  אז רחות על  פי  .  משיך ול קיים א ת ח וק השבותלה

 . חוק האזרח ות

 
 :  15   מספרש אלהתשובה ל

 
 : שתי העמדו ת המוצגו ת  בקטע הן

גישה המ תנ גדת לחו ק  השבות וטו ענת כי אינו  שיוויוני ביחס ל אזרחיה הל א    . א

ח ו ק   ". השווי ון נתפס כע רך מרכזי . יהודים של המדינה ולכן יש לבטלו

 ....."השבות פוגע  בזכויותיהם של האזרחים הלא יהודים החיים במדינה

.  גישה התומ כת בחוק השבות כדי לשמור על אופייה היהודי של המדינה  .ב

העלא ת ם  ". הרוב הוא זה שיקבע את ציביונה ולכן חשוב לשמור על רוב יהודי

 של לא יהודים נוספים תביא להתגברות הדרישה לויתור על המאפיינים

 . ... "היהודיים של המדינה
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 פרק רביעי
 ) 16-19ש אלות מה שתיים לענות על  הנבחניםעל (

 
 :  16   מספרש אלהתשובה ל

 
 .פל ורליזם: העיקרון הדמוקרטי 

 

דע ות , קבוצות, בכל חברה דמוקרטית האוכ לוסייה מ ת חלק ת למ ס פר זרמים: הסבר

 . פו ליטית ו תרבותית, חברתית, ואינטרסים  השונים זה מזה מבחינ ה כלכלית

בשונותם האחד מן הש ני  ,  לה  להת קייםמכירה בזכותם של כל א, אם כן, החברה

או  /  דעותיהם ו, רצונותיהםקידוםמימוש ולמ ען  ולה ת ארגן ובזכותם לפעול 

  .האינטרסי ם  שלהם
 – חוקתי והתרבותי –מוסדי , חברתי, הפלורליזם בא לידי ביטוי בתחום  הכלכלי

 . חינוכי

 
ם שפעלו ע ל  בית הספר הדגיש חינוך חברתי ובכך היה שונה מבתי ספר אחרי: נימוק

במדינה דמוקרטי ת  יש לאפשר  ג ם . פי התוכנית  הלימודים  האחידה הנ הוגה במדינ ה

לבתי ספר י יחודיים השונים בתפיס ת עול מם החינוכית לל מד את ת ל מידיהם ובכך 

 . יובטח הפלו רליזם וינתן ייצוג לדרכי הוראה וחינוך נוספות

 
 : 17ש אלה תשובה ל

 .רגילה -ת עבריינות פלילי:  העבריינותסוג
, רצח, אונס, גניבה: כמו,  אישיתתועלת המתבצעת ממניעים של עבריינות: הסבר

י אדם פרטי או " להתבצע עיכולהעבריינות פלילית רגילה . תקיפה ושוחד, רמאות

עבריינות .  פרטיתהנאהאיש ציבור המנצל את מעמדו וסמכותו לקבלת שוחד לטובת 

 פוגעת, שת הביטחון האישי של האזרחפוגעת בתחו, פלילית מסכנת את החברה

באיכות החיים והופכת את המדינה ממדינת חוק מתוקנת למדינה שאין החוק תקף 

 . פוגעת בהישגיהוהעבריינותבה 
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.  כדי לשמור על תפקידו כעוזר שרלרעה השר ניצל את מעמדו ותפקידו עוזר: נימוק

- הם מניעים אישייםהמניעים.  תפקידוהעוזר ניסה לקדם את השר כדי לשמור על 

  .תועלתיים

 :  18   מספרש אלהתשובה ל

 
 .המדיניות ש באה לידי ביטוי היא מד יניות של הבחנה

בני  האדם נולדו   שונים זה  מזה במרא ם . בכל חברה ישנן קבוצות ח ריגות: הסבר

החוק  . ביכולתם ובכישוריהם ולכל אחד יש צרכים שונים וייחודיים לו, החיצוני 

 לצרכים  תעושה הבחנה מוצדקת  ומותרת ומנסה להיע נו, זומתייח ס ל שונות 

 . המיוחדים של קבוצות  ופרטים חריגים ונותן סי וע לאוכלוס יות חלשות
 הם –רא ש המועצה הבחין בין תושבי הישוב שלהם יש צרכים ייחודיים : נימוק

בכך נענה לצרכים . לבין אחרים, צמחונים ו מתנ גדים לכל פגיעה  בבעלי חיים

אלא  ,  מין, גז ע, אין זו אפלייה פסולה על בסיס דת. של תושבי הישובהמיוחדים 

 . התייחסו ת לצרכים ייחודיים של קבוצת תושבים

 
 :  19   מספרש אלהתשובה ל

 
 .המהותיהמובן :  של שלטון החוק שנפגע בעקבות חקיקת החוק הוא המובן
החוק .  לאור ערכיה של החברהונבחן המהותי  מתייח ס ל ת וכן החוק המו בן: הסבר

לבט א  ,  מהו ראוי וצודקלגבילשקף את דעת  הרוב , צריך להיות בתוכנו ראוי וצודק

 זכויות המיעו ט ולמ נו ע  עללהגן  , לה גן על זכויות האדם וה אזרח, ערכים דמוקרטים

 המתדיינים פ רלמנטריים בת הליך זה מע ורבים חברי הכנסת וגו רמים חוץ . עריצות

 כי החוק  מבטיחהליך זה . לצרכים קיימיםעל תוכנו של החוק ועל מידת התאמתו 

  שונו ת ישקף א ת הצרכים השונים של קב וצות , שיתקבל יה יה מקובל  ע ל דעת הרוב

 .בחברה ולא יפגע בערכיה
 ל מורים מישו בים יהודיים ולא ל מורים  בעיקר מעני ק ה טבות כספיו ת  החו ק: נימוק

כתוצא ה  . ביים ובכך מפלה לר עה מורים המל מדים בישובים ער,יםי ערבמישובים

 מישובים יהודיים הטבות בעוד מורים מישובים ערביים  מוריםיקב לו רק מהחוק 

תוכנו יוצר אפלייה פ סו לה :  מהו תי ת בשוויון החוק כך פוגע. לא יזכו לה טבות הללו 

 .  לאופיו ש ל הישוב כישוב ערבי או יהודיבהתא ם ,בין ציבור מורים אחד לאחר
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