
  20112011מועד קיץ מועד קיץ , , שתי יחידות לימודשתי יחידות לימוד, , פתרון בחינת הבגרות באזרחותפתרון בחינת הבגרות באזרחות

  שאלון לתלמידי תיכוןשאלון לתלמידי תיכון  --003344111144::שאלוניםשאלונים

  דורון קורקוס ודוד פייערדורון קורקוס ודוד פייער, , רענן נוימרקרענן נוימרק, , נעמי בלנקנעמי בלנק: : ידיידי--מוגש עלמוגש על

  מורים לאזרחות ברשת בתי הספר של יואל גבעמורים לאזרחות ברשת בתי הספר של יואל גבע

  

  

  

  

  

  

  

  פרק ראשון

  .2-1מבין השאלות  אחתעל שאלה  ענה

  1שאלה מספר 

  .הזכות לחיים ושלמות הגוף: הזכות שהמדינה מבקשת לממש באמצעות פרסום האזהרה היא: זיהוי

  .הזכות של כל אדם להגנה על חייו מפני כל פגיעה וחובת המדינה להגן על חיי תושביה: הגדרה

מחייבת את יצרני הסיגריות להצמיד תווית אזהרה למוצרים שהם מדינת ישראל : ביסוס מהקטע

מטרת . באזהרה עליהם לכלול פירוט של הנזקים העלולים להיגרם למעשן ולמי שנמצא בסביבתו. משווקים

, האזהרה אותה מפרסמת המדינה היא להתריע בפני המעשנים על הנזקים הבריאותיים אותם גורם העישון

  .לכן מדובר במימוש הזכות לחיים ושלמות הגוף. עד למצב של סיכון חיים

  אפשרות נוספת

  .זכות הציבור לדעת/הזכות לחרות המידע: זיהוי

כדי שיוכל , זכות הציבור שתהיה לו נגישות למידע חיוני הנוגע לנבחרי הציבור ורשויות השלטון: הגדרה

  .לקבל החלטות בצורה שקולה

ני הסיגריות להצמיד תווית אזהרה למוצרים שהם מדינת ישראל מחייבת את יצר: ביסוס מהקטע

. באזהרה עליהם לכלול פירוט של הנזקים העלולים להיגרם למעשן ולמי שנמצא בסביבתו. משווקים

ולהביא לידיעת כל אדם מהו הסיכון הכרוך בעישון כדי שיוכל , המדינה מעוניינת לצמצם את העישון

עובדה שהמדינה מעדכנת את הציבור בדבר הנזקים ה. להחליט על פי שיקול דעתו אם לעשן או לא

  .זכות הציבור לדעת/ון מממשת את הזכות לחירות המידעהבריאותיים הנגרמים משימוש וחשיפה לעיש

  .עיקרון שלטון החוק: העיקרון הדמוקרטי שיצרניי הסיגריות מחויבים לפעול על פיו הוא: זיהוי

, שרשויות השלטון וכל האזרחים במדינה כפופים לחוקשלטון החוק במדינה דמוקרטית פירושו : הגדרה

  .חובת הציות לחוק חלה באופן שווה על רשויות השלטון במדינה ועל אזרחיה. שמתקבל בדרך דמוקרטית

מדינת ישראל מחייבת את יצרני הסיגריות להצמיד תווית אזהרה למוצרים שהם : ביסוס מהקטע

יצרנים שלא יפעלו על פי . ם למעשן ולמי שמצוי בסביבתומשווקים ובהן פירוט הנזקים העלולים להיגר

הם יענשו ויוטלו עליהם קנסות כבדים כיוון שפגעו בעיקרון שלטון . הכללים המחייבים עוברים על החוק

  .החוק

  

  2שאלה מספר 

  .עיקרון הכרעת הרוב: העיקרון הדמוקרטי שהתממש בתהליך שהתרחש בסודן הוא: זיהוי

הרוב פירושו שבדמוקרטיה ההכרעות מתקבלות בהצבעה ומשקפות את הרצון של  עיקרון הכרעת: הגדרה

  .רוב האוכלוסייה
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, כדי לסיים את הסכסוך. בסודן היה סכסוך ממושך בין תושבי צפון המדינה לדרומה: ביסוס מהקטע

 .ולהקים מדינה משלהם, הוחלט לערוך הצבעה שבה יחליטו תושבי הדרום אם הם רוצים להיפרד מהצפון

ההחלטה על הפרוד נעשתה . התקיימה הצבעה ובה הצביעו כתשעים אחוז מהמשתתפים בעד הפירוד

  .באמצעות הצבעה ותוצאות ההצבעה נקבעו בהתאם לעיקרון הכרעת הרוב

  .עצמאות/ריבונות: לכן בדרום המדינה הוא התנאי לקיום מדינה ריבונית שלא היה קיים קודם: זיהוי

ד לנהל את ענייני הפנים והחוץ שלה ואינה כפופה להוראותיה של מדינה המדינה חופשית כיצ: הגדרה

  .אחרת

עם פרסום תוצאות ההצבעה בסודן בה הוחלט שתושבי הדרום ייפרדו מהצפון ויקימו : ביסוס מהקטע

הודיע מנהיג סודן שהוא מכיר בהחלטה של תושבי הדרום להקים מדינה משלהם באזור , מדינה משלהם

  .כפי שנקבע בהצבעה שנערכה בנושא, ריבונות האזור/ בכך הכיר שליט סודן בעצמאות. שבו הם מתגוררים

  

  

  פרק שני

  .7-3מבין השאלות  שלוש על ענה

  3שאלה מספר 

כלפי הבוחר  כגוף אחד  אחראית, ראש הממשלה והשרים , הממשלה כולה: עקרון האחריות המשותפת

  .וכלפי נציגי העם בכנסת

  וגם , משותפת לכל החלטה ופעולה שקיבלה וביצעה כגוף אחד וגם למחדליהבאחריות הממשלה נושאת

 .אחראית לפעולותיו של כל שר

 אחראי להחלטה המשותפת של הממשלה ואסור לשר להעביר ביקורת על החלטת הממשלה  כל שר

 .לשר אסור להצביע נגד החלטת הממשלה. לאחר שהתקבלה בפומבי

 ל כל שר בענייני משרדוכל השרים חייבים לתמוך בהחלטותיו ש. 

  

  4שאלה מספר 

במטרה , לקבוצה שהמדינה קיפחה בעבר, מתן יחס מועדף לתקופה מוגבלת :מדיניות העדפה מתקנת

  .לצמצם את הפער בין קבוצה זו לשאר האוכלוסייה

  

  5שאלה מספר 

  :להכרזת העצמאות 181בין תכנית  דמיוןנקודת 

  נת של כל מדינה תעבד חוקה דמוקרטית וגם בהכרזה ם נאמר שהאסיפה המכונ"של האו 181בהחלטה

 .יש התחייבות לחיבור חוקה

  יש התחייבות לשמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות 181גם בהכרזה וגם בהחלטה. 

  הזכות לשוויון והזכות לחירות -מדגישים את זכויות האדם 181גם בהכרזה וגם בהחלטה. 

   "גזע ומין, י ומדיני גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דתתקיים שוויון זכויות חברת"  - בהכרזה

  "הצדק והשלום, תהיה מושתת על יסודות החירות"

כלכליים ודתיים , מדיניים, ה בעניינים אזרחייםזכויות שוות לכל איש ללא אפלי: "181בהחלטה 

 "אסיפה והתאגדות, חינוך, שפה, חופש דת - והנאה מזכויות אנוש וחירויות כמו
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  :להכרזת העצמאות 181בין תכנית  ונישנקודת 

  דובר על הקמת מועצה כלכלית משותפת שתפעל לשם שיתוף פעולה כלכלי בין המדינות  181בהחלטה

 .לעומת זאת בהכרזה לא הוזכר סעיף זה

  יש הגדרה ברורה של גבולות כולל ישובים של המדינה היהודית והערבית לעומת זאת  181בהחלטה

  .לגבולות בהכרזה אין התייחסות

  יהודית וערבית וירושלים אזור בינלאומי לעומת זאת  -דובר על הקמת שתי מדינות 181בהחלטה

 ההכרזה מתייחסת רק להקמת המדינה היהודית

  ). התבקש לציין נקודת דמיון אחת ונקודת שוני אחת הנבחן - הערה(

  

  6שאלה מספר 

  :שניים מן התפקידים של בית משפט מחוזי

הרכב . שנים ובתביעות כספיות מעל הסכום שנקבע בבית משפט השלום 7בעבירות מעל  בסמכותו לדון .1

  .של שופט אחד או שלושה לפי חשיבות העניין

  .בית משפט מחוזי דן בערעורים מבית משפט השלום כערכאה שנייה .2

  

  7שאלה מספר 

  וזים מגיע אחוז המתגייסים בקרב הדר. בצבא השירותא של הדרוזים הו אחד מביטויי ההשתלבות

לאורח חיים החייל הדרוזי בשירות הצבאי נחשף  . ונחשב לאחד מן הגבוהים בקרב כל המתגייסים, 83% -ל

  .גדלהבחברה הישראלית שונה מזה בכפרו וזיקתו לחמולה נחלשת ומידת ההשתלבות 

: כמו וחיו במקומות הרריים מרוחקים, הדרוזים שמרו בקנאות על אמונתם ודתם: ביטוי אחד לייחודם

. וכך בעצם שמרו על ייחודם הדתי יחד עם יחס סובלני לבני דתות אחרות, לבנון והגליל, הרי צפון סוריה

 .דבר זה תרם להתהוות זהות ייחודית לדרוזים

  

  

  .9-8מהשאלות  אחתעל  ענה

  

  8שאלה מספר 

לא לציית שבהם חלה החובה ש, בעיקר במערכת הצבאית, קיימים מקרים: פקודה בלתי חוקית בעליל

מדובר במקרים קיצוניים של חוק או הוראה שהם בלתי מוסריים לחלוטין ונוגדים את . לחוק או להוראה

הם , אם יבצעו החיילים את ההוראה, במקרים אלו. נורמות ההתנהגות המקובלות בחברה האנושית

  .יועמדו לדין

ן שאחת מחובות האדם היא לכבד ציות לפקודה בלתי חוקית בעליל פוגע במימוש חובות האדם כאדם כיוו

ציות לפקודה בלתי חוקית בעליל המפרה באופן החריף ביותר . את זכויותיו של זולת ולהימנע מפגיעה בהן

פירושו פגיעה אנושה ביותר בזכויות הזולת והיא , את נורמות ההתנהגות המקובלות בחברת בני אדם

 .מנוגדת לחובות האדם כאדם
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  9שאלה מספר 

 עקרונות ניהולייםמתייחס ל ,כצורת ממשלמתאר את הדמוקרטיה של הדמוקרטיה  ירמאלהמובן הפו

 והעם הוא מקור הסמכות השלטונית העם מעניק לשלטון סמכות לייצג. והמנחים את השלטון ורשויותי

: פועלת באמצעות יהדמוקרטיה במובנה הפורמאל. ולפעול למענו והשלטון הנבחר מייצג את שלטון העם

  .שמירה על שלטון החוק, הפרדת רשויות, בחירות, עםשלטון ה

  :אחד מתפקידי הכנסת המיישם מובן זה

- החוקים קובעים את הנורמות. הכנסת אחראית על חקיקת החוקים במדינה -הכנסת כרשות מחוקקת

 .דרכי ההתנהגות וסדרי השלטון במדינה ומחייבים את האזרחים ואת רשויות השלטון

  

  

  פרק שלישי

  .12-10מבין השאלות  תייםש על ענה

  10שאלה מספר 

  .גישת מדינת העם היהודי: ציון

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

קיימת מחויבות הדדית בין ישראל לבין . י משמשת מרכז הזדהות ומרכז רוחני לכל היהודים בעולם"א

  .התפוצות

י וליהודי "משותפים ליהודים בא) ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית(מתקיימים מוסדות , על כן

   .התפוצות וחקיקה המתייחסת גם ליהדות התפוצות

שמדינת ישראל היא בית לאומי לכלל יהודי , גישה זו מדגישה את הרעיון המופיע במגילת העצמאות

  . התפוצות

קורא לחיזוק הקשר אמת את גישת מדינת העם היהודי בכך שהוא ועמדת הכותב ת: נימוק על פי הקטע

ממשלות ישראל דנות כל השנים בשאלה אם מדינת ישראל חייבת להתחשב : "...עם יהודי התפוצות

כך גם חשוב לי הקשר עם יהודי .... , ...בדאגות וברצונות של יהודים שאינם חיים בארץ, באמונות

ק את תחושת השותפות בין לכן אני סבור שמדינת ישראל צריכה לקיים דיון מתמיד בנושא ולחז. התפוצות

 ..."כל חלקי העם

  

  11שאלה מספר 

  .תכונות ומאפיינים שבאמצעותם האדם מגדיר את עצמו, מכלול מרכיבים :זהות

ומאפיינים  מין וגובה, צבע עור ,לאום: שאינם ניתנים לשינוי כמו -]שיוכים[מאפיינים מולדים קיימים 

  .אזרחות, מקצוע, השכלה: כמונרכשים 

  .מרכיב זהות דתי ומרכיב זהות אזרחי, כוללים מרכיב זהות לאומי ת של הקבוצהמרכיבי הזהו

י עצם היות האנשים שייכים "זהות זו נקבעת ע: מרכיב הזהות הלאומיכותב הטקסט מבקש לחזק את 

  .ומבטאת את זיקת הפרט לעמו] או קבוצה אתנית[ללאום מסוים 

מכיוון שהם רואים במדינת ישראל חלק חשוב בחייהם , הכרה זו חשובה להם: "...עמדת הכותב בקטע

לכן אני . הקשר עם יהודי התפוצות, חשוב לי.... ליחס דומה של המדינה כלפיהם, ומצפים בצדק לדעתי

 ...". סבור שמדינת ישראל צריכה לקיים דיון מתמיד בנושא ולחזק את תחושת השותפות בין כל חלקי העם
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  12שאלה מספר 

סובלת את השקפת עולמו גם , אימוץ צורת התנהגות המכבדת כל אדם באשר הוא אדם: עקרון הסובלנות

סובלנות נובעת מההכרה בכבודו של אדם ובחירותו להיות . כעס ואי נוחות, כאשר היא מעוררת מחלוקת

הוא אדם גם אם הוא חובה על השלטון לכבד כל אדם באשר . דתו ואמונתו, מינו, שונה מאחרים במראהו

  .חריג בדעותיו

ות תכיר בהם למרות שונותם על פי הכותב יהודי התפוצות מצפים שהרבנ: עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע

בעיקר אלה שדרכם שונה מהדרך , הצעה זו עוררה כעס בקרב רבים מיהודי התפוצות" .הדתית

א להכיר גם בהם ולהתחשב גם אל, על מדינת ישראל לא להתעלם מהם, לדעתם. האורתודוכסית

 . "בדעותיהם בענייני הדת

  

  

  .15-13השאלות מ שתיים ענה על

  13שאלה מספר 

  :התקשורת  יתפקיד :גהצ

 . הבניית עולם המושגים הפוליטי של האזרחים בישראל .1

 . מתן במה לשלטון, ביקורת, סיקור: גיבוש השקפת עולמו הפוליטית של האזרח באמצעות .2

התקשורת . תפקידים אלה מבטאים את חשיבותה של התקשורת ככלב שמירה של הדמוקרטיה

חושפת אותן ומבקרת אותן בכך מאפשרת לציבור , מדווחת על פעולותיהן של רשויות השלטון 

  . תהאזרחים לממש את זכותם לדע

את הסוגיות , הכותב בוחן האם התקשורת משקפת כראוי את המצב של קבוצות שונות בישראל :הסבר

פעילותן של כל המפלגות שהתמודדו בבחירות כולל אלה של המגזר : כגון. המעסיקות חלקים מהציבור 

ההבדלים  לטענת הכותב כל אחת מהמפלגות לא זכתה לסיקור נפרד וכך לא הובאו בפני הציבור. הערבי

  .זכות הציבור לדעת לא מומשה במלואה, כך. בהשקפותיהן של המפלגות

: כגון , "שלא הגיעו לידי ביטוי...התעלמה מסוגיות מרכזיות...התקשורת "נאמר במפורש כי  בקטע , בנוסף

הבניית , מכאן. הצגת המגזר הערבי כיחידה אחת למרות שהמצעים של המפלגות הערביות שונים זה מזה

  .על ידי התקשורת הייתה חלקית עולם המושגים הפוליטי 

לא הייתה התייחסות לעמותות ציבוריות וארגונים חברתיים משום שהתקשורת חוששת מאחוזי , כמו כן

  . רייטינג נמוכים

  

  14שאלה מספר 

או אינטרסים משותפים להתארגן ביחד /היא ארגון פוליטי המאפשר ליחידים בעלי אידיאולוגיה ו מפלגה

אחד מתפקידי המפלגה הוא להביא . די להשתתף בתחרות הדמוקרטית על עמדת כוח והשפעה במדינהכ

  . לידי ביטוי בפני הציבור את תפיסת העולם של הציבור שהיא מייצגת

  ". פונות לקהלים שונים ובשם קבוצות שונות בציבור הערבי המפלגות : "על פי הקטע

  

  15שאלה מספר 

הדמוקרטיה מכירה בשונות התרבותית של פרטים וקבוצות במדינה ובזכותן לפעול למען השגת  :הצג

  .מטרותיהם

כך יתאפשר לגוונים ..שונים ככל שישולבו אנשי תקשורת ממגזרים "בשאלה נאמר במפורש כי  :הסבר

  . בישראל  כל הגוונים בחברה לכותב המאמר יש לתת ביטוי  לדעת, ..."השונים
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  פרק רביעי

  .19-16מהשאלות  שתיים על ענה

  

  16שאלה מספר 

  .הדרג המנהליהדרג הממשלתי שהוועדה מוסמכת לאשר את מינויו הוא : ציון

לתפקידם על פי כישוריהם הממונים ,  יים במשרדי הממשלההדרג המנהלי מורכבת מעובדים מקצוע: הצג

תפקידו לבצע את מדיניות המשרד הממשלתי . הדרג המנהלי לא נבחר לתפקידו על ידי הציבור. המקצועיים

הממונים עליהם נתונים  הדרג המנהלי הבכיר במשרדי הממשלה אמור לספק לשרים . שבו הם עובדים

  .והמלצות שיסייעו לשרים בקבלת ההחלטות

ממונים על ידי  ....בעלי תפקידים בכירים בשירות  הציבורי: "במפורש כי  בשאלה מציינים :הסבר

 ולכן קבעתי , נבחרים על ידי העם אלא ממונים על ידי הממשלה כלומר בעלי תפקידים אלו לא , "הממשלה

  .שמדובר בדרג המנהלי

  

  17שאלה מספר 

   .הזכות להליך משפטי הוגן: הזכות שהחוק נועד לקדם: ציון

, חרות, הפגיעה בזכויות הפרט לחיים. כל אדם זכאי לשמירה על זכויותיו במהלך העמדתו לדין :הסבר

, איסור חיפוש בביתו של אדם ללא צו משפטי: שוויון וכבוד תתבצע רק על פי כללים הקבועים בחוק כמו

זכאי  כל אדם, ונןיש לאפשר לאדם להתג, אין להעניש אדם ללא משפט, שעות 24 - מעצרו של אדם מוגבל ל

  .םייבלתי תלוד וזכותו למשפט פומבי בפני שופטים "לעו

החוק מחייב את לשכת עורכי הדין להעניק סיוע משפטי ללא תשלום למי שזכאי לכך ואין לו : נימוק

ד תפגענה זכויות האדם "קיימת סכנה כי ללא ליווי של עו. ד"של עולשלם עבור ייעוץ וליווי אפשרות 

  .  זכותו להתגונן מפני תביעות פליליות או אזרחיות המוגשות נגדו ובעיקר תפגע

  

  18שאלה מספר 

  .מנגנון בלתי פורמאלי: סוג מנגנון הפיקוח והביקורת: ציון

אמצעי התקשורת : מנגנוני פיקוח הפועלים מכוח יזמה של אזרחים וקבוצות ואינם כתובים בחוק :הסבר

  . נות שוניםאמצעי אומ, דעת הקהל, לסוגיהם השונים

, הפגנות: בקטע שלפנינו מוצגות דרכם שונות להגבלת השלטון שאינן מופיעות בחוקי המדינה: נימוק

אלה היו יזמה של  םמנגנונים בלתי פורמאליי". טוויטר"או " פייסבוק"רשתות חברתיות באינטרנט כגון 

   .לשינוי המציאות בארצם, אזרחים שפעלו להפלת השלטון 

  

  19שאלה מספר 

 .אני תומך במדיניות הגירה המקלה על צאצאים של בני לאום החיים מחוץ למדינה להפוך לאזרחיה :טענה

. במדינת ישראלאתנית להביא ליצירת רוב יהודי  מטרתה של מדינת ישראל כמדינת לאום, לדעתי - 1נימוק 

ולקיבוץ מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית : "מטרה זו באה לידי ביטוי בהכרזת העצמאות 

  .במטרה להשיג רוב יהודי במדינת ישראל, וחוק השבות יוצר הבחנה בין יהודים למי שאינם, "גלויות

כעם שהיה , מכירה בצרכים המיוחדים של עם ישראלמדינת לאום כמו מדינת ישראל   , לדעתי - 2נימוק 

למצוא פתרון שיבטיח רדף והיה צורך נוכח מצבו כעם נ, ףשנות גלות עם חסר בית ועם נרד  2,000לאורך 

  .מסיבה זו מדינת ישראל מוגדרת בהכרזת העצמאות כארץ מקלט .את המשך קיומו
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זכותה של מדינת לאום לרצות לעגן בחוק את המאפיינים הייחודיים לתרבות הלאום ולהטמיע  - 3נימוק 

 ליפול מזכותה שללא יכולה , שזכות זו של מדינת לאום אתנית אין ספק . אותם כתרבות השלטת במדינה

בזכותה לשמר את הסממנים הייחודיים ומצד שני לבקש לקבל הכרה , צד אחדקבוצה המלינה על זכות זו מ

  .  המיוחדים לה
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