
 

  
 

  פתרון הבחינה

  אזרחות
  34281שאלון: , 2020, פ"תש קיץ

  מורה לאזרחות בבית הספר לבגרות של יואל גבעמוגש ע"י 

 

 הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

  .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאינן, נוספות תשובות תיתכנה. 2

  

  פרק ראשון

  .1-2מבין השאלות  סעיפיםשי  הבחים דרשו לעות על

  1שאלה מספר 

  סעיף א'

  .ת: לאומיות אתית תרבותיציין

השאיפה המשותפת לבי לאום ליהול עצמי בתוך מדיה המבוססת על יסודות אתיים : הצג

  : מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ולעתים גם דת. . כגוןתרבותיים

  : הסבר

לטעתם, שימור  ...תולדות עם ישראל בשואהבהמכתבים הם עדות לפרק חשוב "...  – ציטוט

  "לדורות הבאים  ולהחלת מורשת השואההמכתבים במוזיאון יתרום להצחת השואה 

-וא לאומיות אתיתסוג הלאומיות שבא לידי ביטוי בטעה של ההלת "יד ושם" ה – קישור

אר ב"יד , המכתבים שכתבו ילדים יהודים בתקופת השואה צריכים להישתרבותית. לטעתה

א י, ההושם" משום שהם יתרמו להצחת השואה ולהחלת מורשת השואה לדורות הבאים. בדברי

  כגון היסטוריה ומורשת של העם היהודי.  תרבותיים-ם של היסודות האתייםאת חשיבות המדגיש

  

  סעיף ב'

  : זכות הקייןציין

של  החומרי והרוחי ע בקייוואין לפג. זכותו של כל אדם להחזיק ברכוש ולעשות בו כרצוו: הצג

  .אחר אדם

  :הסבר

ולכן הוא רשאי למכור אותם במכירה  שילם על המכתבים בכספו"...לטעתו, הוא  – ציטוט

  פומבית."



 

  
 

המכתבים שכתבו ילדים הזכות שבאה לידי ביטוי לטעת האספן היא זכות הקיין.  – קישור

, זכותו זכות הקייןפו. על פי יהם בכסשילם עליהודים בתקופת השואה הם רכושו משום שהוא 

ל כן, הוא הסכים למסור ל"יד ושם" העתקים של המכתבים, צוו ועשל כל אדם לעשות ברכושו כר

  . והוא רשאי למכור אותם במכירה פומבית אך לא את המכתבים המקוריים

  

  

  

  2שאלה מספר 

  סעיף א'

  

  .: קביעת מדייות ויישומהציין

עולה בתחומים שוים המצאים באחריות משרדי הממשלה עת קווי פלטות וקביקבלת הח: הצג

השוים. על הממשלה הן לקבוע את המדייות שהיא רואה לכון והן לפעול לחתירה למימושה 

  תחת פעילותה. 

  :הסבר

המקומיים מפי  מעוייים להגן על יצרי החמאהמשרד הכלכלה ומשרד החקלאות ..." - ציטוט

  ".יבוא החמאה ממדיות אחרות לישראלם את ימגביליכן תחרות ול

תפקיד הממשלה שבא לידי ביטוי בדברי הפרשים לעייי כלכלה הוא קביעת מדייות  – קישור

ויישומה. בקטע, הפרשים הסבירו כי משרד הכלכלה ומשרד החקלאות הגבילו את ייבוא החמאה 

חרות. בכך, הממשלה ים מפי תאה המקומיממדיות אחרות לישראל במטרה להגן על יצרי החמ

מדייות לפיה יש להגן על יצרי החמאה המקומיים, מדייות זו תורגמה לקבלת החלטה של  קבעה

  הגבלת ייבוא החמאה ממדיות זרות. 

  

  סעיף ב'

  

  .פיקוח וביקורת בלתי פורמאלי: סוג מגון ציין

זמתם. ביקורת זו ם זאת מיוטים העושיביקורת המתקיימת על ידי גופים, ארגוים או פר: הצג

מובעת באמצעות הפגות, שביתות, עצרות, עצומות או אומות על סוגיה השוים. מטרת הביקורת 

  .לחץ על קובעי המדייות לשם הגבלת השלטון באמצעותהיא 

 :הסבר

קבוצה של אזרחים הקימה את ארגון "האיטרס שלו". אחת המטרות של הארגון "... - ציטוט

בוא חופשי וזול של מוצרים כמו חמאה מחוץ לארץ. ראשי הארגון ביקשו ק למען ייהיא להיאב

ובהם יידרשו לתת מעה  ויכתבו לשרים מכתביםמציבור צרכי החמאה שיצטרפו למאבקם 

  למחסור בחמאה". 

בעיית סוג מגון הפיקוח והביקורת שבאמצעותו פעל הארגון "האיטרס שלו" לפתרון  – קישור

לתי פורמאלי. בקטע, התקיימה מחאה, מיוזמתם של אזרחים, שמטרתה מאה הוא בהמחסור בח

להיאבק למען ייבוא חופשי וזול, של מוצרים כגון חמאה, מחוץ לארץ. ראשי הארגון ביקשו 

מציבור צרכי החמאה שיצטרפו למאבקם ושיכתבו לשרים מכתבים, ובהם יתו מעה למחסור 

  . ולגרום לשיוי מדייותוהשלטון  חץ עללהפעיל ל ך, הם ביקשובחמאה.  בכ



 

  
 

  

  

  פרק שי

  שאלות: שלושבפרק זה הבחים דרשו לעות על 

  8-12מהשאלות  אחתו 3-7מהשאלות  שתיים

  

  3שאלה מספר 

לשמור על השלום, לקחת חלק בהקמת המדיה. על  ם תושבי מדית ישראל:בירעהפייה ל -

 .וסדותיהאים בכל מוייצוג מתבסיס אזרחות מלאה ושווה במדיה 

 

  . לקבל את ישראל לתוך משפחת העמים הפייה לאומות המאוחדות (או"ם): -

  

  4שאלה מספר 

  

  מתוך החמישה הבאים: לבחירות דמוקרטיות תאים שי גולהצי על התלמיד לבחור

  

  כל אזרחי המדיה זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות המדיה במגבלות הכתובות בחוק. –כלליות 

 

ודע במי בחר, ובחירה זו תיעשה מאחורי פרגוד. בכך, מובטח כי לא יושפע רק הבוחר י – יותחשא

  מלחצים של גופים שוים.

 

  הבחירות חוזרות על עצמן בפרקי זמן ידועים וסדירים הקבועים בחוק. – מחזוריות

  

  ביע שווה לאחר. של כל מצקולו  – שוויויות

 

  . טיותיזכויות פולסת על חירויות וות הוגת המבוסחרהבחירות מאפשרות ת –התמודדות חופשית

  

  5שאלה מספר 

  

 : להכיר בזכויותיו של הזולת ולהימע מפגיעה בזכויות של אדם אחר. חובת האדם כאדם

  

השתתפות בבחירות, , כגון: השתתפות אזרחית בעיצוב החיים הציבוריים : חובת האדם כאזרח

  , הפגות ועוד.השלטון ביקורת על

  

  

  

  

  



 

  
 

  6אלה מספר ש

  

  ו:מן החוקים הבאים  ולהציג אחדתלמיד לבחור את על ה

  

: הזכות החוק מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל –חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

לחיים ושלמות הגוף, זכות הקיין, הזכות לכבוד ולפרטיות וחופש התועה. בחוק פסקת הגבלה, 

כויות המפורטות בחוק היסוד רק בתאי שהוא "הולם את הזולפיה יתן לחוקק חוק הסותר את 

שאלת פרשותו המרחיבה ערכיה של מדית ישראל וועד לתכלית ראויה" ופגיעתו בזכות מידתית. 

של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס לפסילת חקיקה של הכסת תוה במחלוקת 

 .ציבורית

  

חוק זה היו חלק מחוקי  - היהודי (חוק הלאום) עםהלאום של המדית  –חוק יסוד: ישראל 

היסוד ומהווה תשתית לחוקה העתידית של מדית ישראל. החוק ועד לקבוע שמדית ישראל היא 

מדית הלאום של העם היהודי ושמימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדית ישראל ייחודי 

ים של המדיה. כמו: סמלי המדיה, והחוק מעגן מאפייים יהודיים לאומיים ש. לעם היהודי

בירתה, שפתה ולוח השה בה. החוק קובע את אחריותה של המדיה כלפי יהדות התפוצות 

ומבטיח שמירה על שלומם של יהודים בעולם ושימור הזיקה בים לבין המדיה. החוק מדגיש את 

  הודית. י הערך שבפיתוח התיישבות יהודית ואת מחויבות המדיה לקידום התיישבות

  7שאלה מספר 

  

ליברלית -. בגישה היאושהמדיה מדגישה זיכרהמהערך  –קריטריון להשוואה : הבדל ראשון

אותו המדיה ואילו הערך המרכזי  הכלכלית, הוא ערך החירות הערך אותו המדיה מדגישה

  כלכלי.-הסוציאל דמוקרטית הוא ערך השוויון החברתי בגישהמדגישה 

 

-. בגישה היאובכלכלה ובחברה רבות של המדיהמידת המעו –ון להשוואה יקריטר: הבדל שי

ליברלית המדיה מעורבת במידה מיימלית בתחום החברתי כלכלי. לדוגמא: הפרטה. בעוד, 

הסוציאל דמוקרטית המדיה מעורבת במידה רבה בתחום החברתי כלכלי. לדוגמא:  בגישה

 הלאמה. 

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  

  8שאלה מספר 

   הצג:

  -תפייים של החברה החרדימאשי 

  

רוב החרדים מאמיים שלימוד תורה מבטיח את קיומו של העם היהודי, ולכן  מאפיין ראשון:

 מערכת החיוך הייחודית שלהם וגם על ערך זה משפיע גם על לימוד תורה הוא ערך עליון.

 . בחירתם שלא להתגייס לצבא בטעה ש"תורתם אומותם"

  

חלק מציבור זה איו משלים עם קיומה  -די חלק בגישתו כלפי המדיה רחההציבור : מאפיין שי

חלק זה  .של מדית ישראל כמדיה דמוקרטית חילוית, שכן הדבר איו מתיישב עם ההלכה

הן בחיי הפרט והן  –בציבור החרדי שואף לקיים מדית הלכה, שבה אורח החיים יהיה דתי 

  .שהיא, בשל הצורך במסגרת שתשליט חוק וסדרי בציבור. חלק אחר משלים עם המדיה כפ

  

על רקע רלווטי או משום צרכים ייחודיים של הפרט.  לבי אדםהעקת יחס שוה  - הבחההצג: 

חוקים רבים מאוד בכל דמוקרטיה מתבססים על ן כל עוד הצורך קיים. ויחס זה היו קבוע ות

  תרת.מדייות של הבחה מו

  

יחס זה בא  בגלל מאפיייהם הייחודיים.לחברה החרדית יחס שוה  קה: מדית ישראל מעיהסבר

ומי בו הם יכולים לממש את הערך ומאפשרת לחרדים חיוך אוט מדיההש לידי ביטוי למשל בכך

ל עדל ולשמור להתבהם ומי מאפשר לווהוא ערך לימוד התורה. חיוך אוט באמותם, העליון

  . בחברה אחרים ות עם רבדיםרעללא צורך בהת אורח חייהם הייחודי

פטור מגיוס לצה"ל. פטור זה מאפשר  , מדית ישראל מאפשרת למספר קצוב של חרדיםבוסף

  .המשך התבדלותםמאפשר גם את להם להמשיך בלימודי תורה ו

  

  9שאלה מספר 

  

  : יםוקשורת המשי מאפייים של תהצג: 

 .קהל גדול ומגוון בו זמיתתקשורת המוים היא תקשורת הפוה אל  מאפיין ראשון:

  

קשורת המוים אין קרבה פיזית בין הציבור ובין אשי התקשורת המעבירים בת מאפיין שי:

 .ובדרך כלל אין כלל הכרות בייהם, מסרים

  

ות, חברות ויחידים, המתארים יכולת תועה הליכים כלל עולמיים בין מדית - ה גלובליזציהצג: 

חורות, שירותים, מידע, רעיוות ובי אדם במהירות ובתדירות גבוהה, ומעבר, הולכת וגדלה, של ס

וכן בקלות יחסית ובפח הולך וגדל. העולם תפס כ"כפר גלובלי", והדבר משפיע על תחומי חיים 

 ,ם בין מדיות, טשטוש גבולות וכו'. במקבילחברה וכלכלה, תרבות ולאומיות, משפט ויחסי :רבים

  . ת לאומיות ודתיותהפוכים של חיזוק זהויו מתרחשים בזמו תהליכים

  



 

  
 

  

לובליזציה מתארת תהליך לפיו המעבר של מידע ושל רעיוות הפך למהיר, קל ובפח ג הסבר:

במהירות צב זה מאפשר העברת מסרים, מידע חדשותי, דיווחים וידיעות תקשורתיות . מגדול

ורת ההמוים, שכן הוא מאפשר ובקלות ברחבי הגלובוס. תהליך זה מחזק בכך את כוחה של תקש

  .לקהל רחב ומגוון בכל מקום, ובמהירות רבה לכלי התקשורת (תקשורת ההמוים) להגיע

  

  

  10שאלה מספר 

בות ממשלת אחדות לאומית חברות שתי המפלגות הגדולות היריב - ממשלת אחדות לאומיתהצג: 

במצב בו כל אחת והיא יוצרת קואליציה רחבה מאוד. ממשלת אחדות לאומית מתקיימת 

או שמדובר במצב חירום כלשהו הדורש  מהמפלגות הגדולות לא הצליחה להקים קואליציה בפרד

  ת. אוד ועוצמתה חלשת במידה יכרשילוב כוחות רחב. האופוזיציה במצב כזה הופכת לקטה מ

  

 סכמה רחבה בין קבוצות בחברה על כללי משחק בסיסיים או עלה -  כמיותעקרון ההסהצג: 

ציבות ומאפשרת קיום בצוותא אופייה הבסיסי של החברה והמדיה. ההסכמיות מחזקת את הי

על אף חילוקי דעות בתחומים אחרים. ישו מתח בין ערך הפלורליזם המעודד ריבוי דעות, לערך 

  . יםההסכמיות המחזק את הערכים המשותפ

  

ממשלת אחדות  - מתממש בממשלת אחדות לאומית בדרך הבאה עקרון ההסכמיות: הסבר

ין שתי מפלגות יריבות שבדרך כלל אין יושבות יחד באותה הממשלה. לאומית מוקמת בחיבור ב

ממשלת אחדות לאומית מאלצת את אותן מפלגות יריבות להסכים על כללים בסיסיים של 

  .מאפשרת חיים יחד למרות חילוקי הדעות בתחומים הרביםהתהלות משותפת, הסכמה ה

  
  

  11שאלה מספר 

  

  הצג:

 .שים 5הבחירות מתקיימות כל  -

 .17הרשות מעל גיל  תושבזכאי לבחור  -

  .21בחר תושב העיר מעל גיל יזכאי לה -

  פתקים:  בשי בחירות היאבההצבעה 

ות היא אישית שיטת הבחירות לראש הרש  -ראש הרשות המקומית: בחירת פתק ראשון -

ורובית. כלומר, בוחרים באדם אחד ורק מי שקיבל את מרבית הקולות יהיה ראש הרשות 

מהקולות. במידה אחוזים  40-שצריך לקבל כדי להיבחר הוא כ הבא. המספר המיימלי

י כעבור שבועיים. יואף מועמד לא קיבל את המספר המימלי של הקולות מתקיים סבב ש 



 

  
 

מתית. ישיטת הבחירות למועצת העיר היא יחסית ורש -צת העירמועבחירת  :פתק שי -

מספר מקומות  תכלומר, בוחרים במפלגה שלה רשימת מועמדים וכל רשימה מקבל

  . החסימהובתאי שעברה את אחוז  במועצה בהתאם למספר הקולות שהיא קיבלה

  

תמיכה בקיומן ת. הכרה בערך של ריבוי דעות של אשים או קבוצו – עקרון הפלורליזם הצג:

  וביטוין של מגוון הדעות בקרב אשים או קבוצות בחברה.

  

  הסבר:

לו עמדות מסוימות ם, המועמד יכול לבחור ראש ראשות שמכיוון שהבחירה מתבצעת בשי פתקי

בבחירות לשלטון המקומי בוחרים התושבים ברשימות ואילו רשימה בעלת עמדות אחרות. בוסף, 

ומות במועצה היא יחסית למספר הקולות בהן זכתה כל רשימה. המקלמועצת הרשות. חלוקת 

כך מתממש עקרון הפלורליזם. המועצה כוללת קבוצות  -בדרך זו כסות מספר רשימות למועצה 

יכולות לפעול למען מימוש האיטרסים של ציבור בוחריהן. כל המייצגות מגוון עמדות ו שוות

  ת.זאת במקום שתכהן במועצה רק רשימה אח

  

  12שאלה מספר 

  

אחד מתפקידיו של מבקר המדיה. בתפקידו זה מטפל המבקר  - ציב תלוות הציבורהצג: 

בתלוות של אזרחים, הסבורים שאחת מרשויות השלטון אותה מוסמך מבקר המדיה לבקר, 

ולט, חריגה מסמכות או אי צדק ב -הפגיעה באזרח ובעת מוקשות יתרה, אי   .פגעה בהם ישירות

  ות. קית –

  

התרבות הפוליטית היא מכלול של ערכים, אמוות וצורות  - תרבות פוליטית דמוקרטיתהצג: 

התהגות, המבטאים הזדהות עם עקרוות הדמוקרטיה. בין הערכים המרכזיים בתרבות 

 ,הפוליטית מצויים: קבלת הכרעת הרוב, הכרה בשלטון החוק והפמת ערכים כמו פלורליזם

. תרבות פוליטית דמוקרטית והחיוך אליה, מחזקים את היציבות של המדיה יותסובלות, הסכמ

   .הדמוקרטית. בכל מדיה דמוקרטית קיימת רמה שוה של תרבות פוליטית דמוקרטית

  

קיומו של ציב תלוות הציבור מחזק תרבות פוליטית דמוקרטית, בכך שהוא מחזק את  הסבר:

ור מוודא שהשלטון פועל על פי החוק אליו הוא כפוף, ציבההכרה בשלטון החוק. ציב תלוות ה

חיזוק ההכרה בחשיבות של שלטון החוק מחזק את יציבות המדיה ואת אמון  .ומציית לו

  .האזרחים בשלטון

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  

  

  

  פרק שלישי

   13-15מבין השאלות  שתיים הבחים דרשו לעות על

  

  13שאלה מספר 

  תרבותית –(מורשתית) ית עמדה ("חלום"): מדיה מסורת הצג:

מדית ישראל כמדית העם היהודי צריכה לתת סמכות במדיה הוא ציבור האזרחים. מקור ה

ביטוי בחקיקה ובמרחב הציבורי למורשת היהודית במובן התרבותי והלאומי מתוך זיקה 

  למורשת/למסורת אך ללא מחויבות להלכה. 

  

 הסבר:

או דווקא שבת המבוססת רק על מצוות התורה, אלא א ל"... בעייי, השבת הישראלית הי ציטוט:

השבת שקבעה במרוצת הדורות כיום מוחה ויש לה משמעות וערך בעייי כלל העם היהודי. רבים 

השבת, שהיא  .אך לא בהכרח מתוך מחויבות דתיתמאזרחי ישראל מכירים בייחודו של יום זה, 

  ".ידההמתה החשובה ביותר שהעיקה היהדות לעולם, הפס

  

: בקטע, הכותבת טועת שיום השבת הוא יום המוחה בחברה הישראלית, לאו דווקא על הסבר

השבת כפי שבאה לידי ביטוי בקרב רבים בעם התורה, אלא מתוך קשר למשמעות  סמך מצוות

היהודי במרוצת השים. לטעתה, רבים מאזרחי מדית ישראל מכירים בייחודו של יום השבת, 

וך מחויבות דתית. בכך, הכותבת תומכת בעמדה על פיה מדית ישראל בהיבט מת אך לאו דווקא

הדתי צריכה לתת ביטוי בחקיקה ובמרחב הציבורי למורשת היהודית מתוך זיקה למסורת, אך 

  ללא מחויבות להלכה. 

  

  

  14שאלה מספר 

  

  עקרון הסובלות :הצג

ח חייהם, תוך הימעות מתגובות אורקבלת השוה והעקת יחס מכבד לשוים ממי, בדעותיהם ול 

אלימות מילולית או פיזית בעת מחלוקת. השלטון צריך להימע מהפעלת סמכותו כלפי עמדות 

  המבקרות או מרגיזות אותו.  

  

  הסבר: 

המייצגים מגזרים שוים ודעות שוות בחברה,  ,ציבורה: "לדעתי, ההתעקשות של בחרי ציטוט

ילה למציאות זו שבה לא מצא פתרון מוסכם לסוגיות הוב להקשיב איש לדעות רעהולסרב 

המסחר והתחבורה הציבורית בשבת, ובכך הפסידה השבת. לכן עד שלא שכיל לייצר שיח חדש 

  , תפסיד היהדות גם במערכה הבאה."הקשבה לדעת האחרשל 

  



 

  
 

ון תרעולה כי לא מצא פ ,כותבת המאמר טועת שעקרון הסובלות איו מתממש. בקטע  קישור:

מייצגים בשבת, משום שבחרי ציבור שוים ה מוסכם לסוגיות המסחר והתחבורה הציבורית

מגזרים שוים בחברה, מסרבים להקשיב איש לרעהו. הכותבת טועת שעד לא שכיל לייצר שיח 

חדש, של הקשבה לדעת האחר, תפסיד השבת ובכך גם היהדות. כאמור, אי קבלת השוה ויחס 

כמו גם חוסר הקשבה, הם אלו המבטאים פגיעה בסובלות ופוגעים בעתידה , מכבד לדעות האחר

  של השבת במדית ישראל. 

  

  

  15שאלה מספר 

  

  זכויות כלכליות חברתית הצג:

היקפן באמצעות הקצאה של משאבים או שירותים,  המדיה ל ידימועקות ע או זכויות היתות

. להבטיח קיום אושי בכבוד מטרתן, יה.מדשל ה כלכלית-ן תלויים במדייות חברתיתואופיי

 הזכות לשירותי בריאות, לחיוך, לביטחון סוציאלי ולרמת חיים בסיסית, לדיור הזכויות הן:

  .זכויות עובדיםו

  

  הסבר:

"תוצאה וספת של התעקשות זו וגעת לותי שירות שעובדים בשבת, כמו הגים : ציטוט

לא תמיד בעלי העסק עדיפים שלא לעבוד בשבת. מוקופאיות. רבים מהם הם בעלי משפחות ה

בעבור עבודתם בשבת, כדרש  ותים להם יום חופש חלופי ולעיתים גם לא תוספת תשלום

  בחוק."

  

להקשיב איש  לסרב : בקטע, טועת כותבת המאמר כי התעקשותם של בחרי הציבורקישור

י העסק ותים להם יום בעל לרעהו, משפיעה על ותי שירות שעובדים בשבת, בכך שלא תמיד

זכויות  בכך, פגעותום בעבור עבודתם בשבת. לשתתוספת  ותים חופש חלופי ולעתים גם לא

עובדים ותאי עבודה על פיהם, לכל אדם זכות לתאי עבודה בסיסיים והוגים, כגון, יום חופש 

 כליותהזכויות הכלהן חלק מסוג חלופי ושכר מיוחד בעבור עבודה ביום שבתון. זכויות אלו 

  שפגעות על פי כותבת המאמר.  חברתיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  פרק רביעי

  21-20מבין השאלות  אחת, ושאלה 19-16מבין השאלות  אחתהבחים דרשו לעות על שאלה 

  

 

  16שאלה מספר 

  משפט אזרחי ציין:

  

 פי על צדדיםה בין בסכסוך מכריע המשפטמשפט העוסק בסכסוכים שבין אדם לחברו.  הצג:

התובע הוא אדם או תאגיד (לרבות המדיה או רשות מקומית) והתבע הוא אדם והראיות.  החוק

במשפט אזרחי אין עישה ובסופו מתקבלת החלטה על חיוב כספי של המפסיד או או תאגיד. 

  .הוראה אחרת לביצוע

  

  בר:הס

ל את טעת ..השופט קיב.וסע ישראלי שטס מתאילד לישראל תבע את חברת התעופה" -ציטוט

בשל עוגמת הפש שגרמה לו בגלל העיכוב חברת התעופה תשלם לו פיצוי כספי שופסק  ,הוסע

  בטיסה."

סוג המשפט שהתהל בעייו של הוסע הוא משפט אזרחי. בקטע, התקיים סכסוך בין  -קישור

ופט ן עישה, השחברת התעופה לבין וסע ישראלי שטס לתאילד. בהתאם למשפט אזרחי, בו אי

הכריע בסכסוך ופסק שחברת התעופה תשלם לוסע פיצוי כספי בשל עוגמת הפש שגרמה לו 

  משום עיכוב הטיסה. 

  

  17שאלה מספר 

  : ייצוג האזרחיםציין

  

בחרת על ידי העם ועל כן מייצגת את ריבוות האזרחים ואת העמדות השוות הכסת  :הצג

  בחברה.

  

  הסבר: 

הרשימות יבטיח שציגי הרשימה החדשה יצליחו להיכס לכסת, ורק ריה, איחוד לדב..." - ציטוט

  ."יביאו לידי ביטוי את רצון הבוחרים של כל אחת מן הרשימות שהתאחדוכך 

תפקיד הכסת שהתממש באמצעות איחוד הרשימות שהתמודדו במערכת הבחירות  –קישור 

מות יבטיח שיכסו לכסת איחוד הרשי האחרוה הוא ייצוג האזרחים. לדברי אחת המועמדות,

בכך,  בוחרים רבים, שלאו דווקא היו כסים לכסת ללא מהלך זה. שבחרו על ידי רשימותציגי 

מגוון רחב יותר של  ייצוג מספר גדול יותר של אזרחים, ובכך גם באה לידי ביטוי ריבוותם של

  עמדותיהם. 

  

  

  

  



 

  
 

  18שאלה מספר 

  ילהעברייות פלילית רג ציין:

  

 מעשיו מהווים. איו מוכן לשאת בתוצאות מעשיוו דם המפר חוק למען איטרס אישיא הצג:

סכה לפגיעה בתחושת הביטחון של האשים בחברה והמדיה מחויבת להילחם במפרי החוק 

  .באמצעות אכיפה

  

  הסבר:

מהלך שיבוש אוהד, והודיעה כי תמליץ להעמיד אותו לדין על ההמשטרה עצרה את " - ציטוט

  ."וסיכון חיי השחקיםהמשחק 

סוג העברייות שבא לידי ביטוי במעשה האוהד הוא עברייות פלילית רגילה. בקטע,  – קישור

ת מתוך איטרס אישי כדי להצטלם עולה כי האוהד עבר על החוק בכך שפרץ למגרש. הוא עשה זא

ת האוהד עצרה א שטרההמבמטרה לאכוף את החוק, שחקן הערץ עליו ולפרסם את התמוה.  עם

   משום שמעשיו היוו סכה לתחושת הביטחון וחשש לחיי השחקים. 

      

  19שאלה מספר 

  .: אי תומך בצעדים המגבילים שקט שר הבריאות במגפת הקורוהטעה

  :המקת עמדתי

  אי מתבסס על הזכות לחיים וביטחון.-

גופו. חובת המדיה להגן על גן בחייו וב: זכותו של כל אדם להיות מוהצגת הזכות לחיים וביטחון 

  כל בי האדם החיים בשטחה מפי פגיעה בחייהם ובגופם בידי אחרים. 

על צו המאפשר לשירותי  חתימה : החיותיו של הבריאות לקוט צעדים כגוןקישור לטעה

פי להגן מ מי שיאובחן כי דבק בגיף, מטרתן הבריאות ולרופאים לכפות אשפוז בבידוד על כל

את מחויבות המדיה להגן על  תת השר מהווובגיף הקורוה של כלל האוכלוסייה. החי הידבקות

  חייהם של בי האדם בשטחה מפי סכת הגיף. 

  : המקת העמדה המוגדת

  באמצעות הזכות לחופש התועה. -

   זכותו של כל אדם לוע בחופשיות ממקום למקום כרצוו. :הצגת הזכות לחופש התועה

ת שר הבריאות בדבר אשפוז בכפייה ובידוד למי שחזר ויש שיטעו כי החי:  הקישור לטע

כרצום ממקום  הגבלה של אותם אשים לוע בחופשיות תלישראל ממדיות מסוימות, מהוו

  למקום. 

  

  

  



 

  
 

  20שאלה מספר 

  

רשויות י תפקידים בכירים בהם בחרי ציבור או בעלשחשודים שמות  פרסום: אי תומך בטעה

  לפי שהוגש גדם כתב אישום.  המצויים בחקירה פליליתטון השל

  

  :המקת עמדתי

  .אי מתבסס על מדייות של הבחה מותרת -

על רקע רלווטי או משום צרכים  לבי אדםהעקת יחס שוה : הצגת מדייות הבחה מותרת

מאוד בכל  חוקים רביםן כל עוד הצורך קיים. וייחודיים של הפרט. יחס זה היו קבוע ות

  דמוקרטיה מתבססים על מדייות של הבחה מותרת.

  

במקרים של בחרי ציבור, יש להעיק יחס שוה בכל הקשור להוצאת "צו איסור  :קישור לטעה

פרסום". הסיבה הרלווטית ליחס השוה הוא שכלל האזרחים בדמוקרטיה הם הריבון ועל כן, 

הם יוכלו לקבל החלטות עתידיות לגבי בחירת  ,בכך. להם עליהם לקבל את כלל המידע החוץ

  ציגיהם לשלטון. 

  

  : המקת העמדה המוגדת

  באמצעות מדייות של אפליה פסולה.-

  

פגיעה בזכות לשוויון על ידי העקת יחס שוה בשל סיבה לא  :הצגת מדייות אפליה פסולה

  כלשהי. מוצדקת, ובפרט בשל זהות, שיוך, סממן חיצוי או מגבלה 

  

יש שיטעו ש"צו איסור פרסום" צריך לחול על כלל האשים, ללא הבדל שאיו  ישור לטעה:ק

של החשודים או  רלווטי הקשור בתפקידם הציבורי. "צו איסור פרסום" ועד למוע פרסום שמם

פרטים על החקירה, משום שכל אדם זכאי לחזקת החפות ולשמירה על שמו הטוב ללא קשר 

  בורי.ומעמדו הצילתפקידו 

 

  

 


