
 

 

 

 פתרון הבחינה

 אזרחות
 34281שאלון: , 2020, פ"אחורף תש

 בית הספר לבגרות של יואל גבעמורה מוגש ע"י 

 

 הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

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

 

 פרק ראשון

 שתי שאלותעל לענות הנבחנים נדרשו 

 1ספר לה מאש

 סעיף א'

 שלמות הגוף/ןולביטחוהזכות לחיים  ציין:

. חובת שלו האישי ובביטחון זכותו של כל אדם לחיות ללא חשש מפני פגיעה בחייו, בגופו הצג:

 המדינה להגן על כל בני האדם החיים בשטחה מפני פגיעה שכזו בחייהם או בגופם.

 הסבר:

כמה מן התושבים מזהירים כי ב. כמו כן בהה רגורמים לתחלואכל אלו  ,יהםלדבר" ציטוט:

ובכך לסכן את תושבי פוצץ במקרה של תקלה, המפעלים יש מכלי דלק ענקיים שעלולים להת

 ".האזור

מפעלי התעשיה גורמים שלחיים ובטחון משום  זכותםנפגעת  ,לטענת תושבי מפרץ חיפה קישור:

בבריאות ה פגיע את חייהם. כניםסמבכך גם ו ץלהתפוצרבה. החומרים גם עלולים  לתחלואה

דורשים מהמדינה להגן על  תושביםוה ,ולשלמות הגוף ובטחון לחייםוסיכון חיים הם פגיעה בזכות 

 זכות זו.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 סעיף ב'

 אחריות מיניסטריאלית ציין:

 האחריות היא כלפי הכנסת והממשלה ענייני משרדו.על  אחריות של כל שר בממשלה הצג:

על  קיימת ובדיו )אפילו אם נעשו שלא בידיעתו(. דו ופעולות של סגל עם משרלנושאים שבתחו

הצעות לסדר יום  להשיב על שאילתות ועלוכן לדווח לכנסת על פעולות משרדו חובה השר 

 האחריות. לתקן בעיות בתחום משרדועל השר  ,. במסגרת אחריות זוהקשורות לתחום משרדו

 .יתפטלא משהיא ציבורית בלבד ו המיניסטריאלית

 הסבר:

ופקד בין השאר על שמלדיון הוזמנה השרה העומדת בראש המשרד להגנת הסביבה, " ציטוט:

סון העלול כדי למנוע א"", יר ובתחום החומרים המסוכניםאוופיקוח ואכיפה בתחום איכות ה

  ."ההיא תפעל לגיבוש תוכנית לפינוי המפעלים ממפרץ חיפלהתרחש 

משום שהוזמנה השרה  ,סטריאליתינימ וי היא אחריותי ביטשבאה לידהאחריות  קישור:

ולמצוא  ראש המשרד, התחייבה לטפל בבעיה, כמי שעומדת בהיא ,אית על התחום. בנוסףשאחר

הוזמנה לדיון ולקחה  ד על התחוםופקהמשרד המ אשהעומדת בר לה פתרון )פינוי המפעלים(.

 אחריות על הטיפול בבעיה.

 



 

 

 

 2שאלה מספר 

 סעיף א'

 התנועהחופש  –כות לחרות זה ין:יצ

 מקום למקוםני האדם לנוע ם של ב. זוהי זכותבאופן חופשיולכל אדם זכות לנוע כרצונו  הצג:

 .בצורה חופשית לצאת ולהיכנס מהמדינההזכות  גם ניתנתאזרחים לו ,להימצא בכל מקוםו

 הסבר:

ישובים ישל ם ביתושומנעו ממבקרים ומ"שומרים מטעם הנהלת הקיבוץ עמדו בשער  ציטוט:

 נעים מהם את הגישה לנחלשמוהשומרים "", וכים להיכנס לקיבוץ כדי להגיע לקטע הנחלסמ

 ". פוגעים באחת מזכויות היסוד שלהם

. גישה אליולמנוע ו ע לנחלהשומרים עמדו בשער ומנעו ממבקרים להיכנס לקיבוץ ולהגי :קישור

 .למקוםהם עצרו אותם ומנעו מהם לנוע בחופשיות ממקום 

 

 ב'ף עיס

 עקרון ההסכמיות ציין:

הסכמה רחבה בין קבוצות בחברה על כללי משחק בסיסיים או על מבוסס על עקרון זה  הצג:

על אף  משותףקיום  ומאפשראת היציבות  מחזקקרון . העהבסיסי של החברה והמדינה אופייה

ך ערל יבוי דעותישנו מתח בין ערך הפלורליזם המעודד ר .חילוקי דעות בתחומים אחרים

 ופתרון מקובל. אך מאפשר פשרה הערכים המשותפיםו ההסכמיות המחזק את האחידות

 הסבר: 

מלא בעקבות הפגישה הם פרסמו הודעה שבה נאמר כי הצדדים החליטו לפעול בשיתוף " ציטוט:

ם, מרוחק ץ יקצה למבקרים אזור מסויוכי מעתה הקיבו מתוך רצון לשמור על חיים בשכנות טובה

 ". םבימבתי התוש

והציעו פתרון שמאפשר  ,שובים והנהלת הקיבוץ הגיעו לפשרה ולהסכמה רחבהיראשי ה קישור:

 .ים עבור המבקרים, המרוחק מבתי מגוריםאזור מסוהקצאת  –קיום משותף על אף המחלוקות 

 



 

 

 

 

 

 פרק שני

 שאלות: ארבעבפרק זה הנבחנים נדרשו לענות על 

 8-12 אלותמהש אחתו 3-7מהשאלות  שלוש 

 

 3לה מספר אש

 םהיסטוריי םמאירועיהצדקה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל הנובעת  –היסטורית הצדקה 

גלות במהלך ה ;התעצב ויצר נכסי תרבות ובראשם התנ"ך ,בה הוא קםלדוגמא: . של העם היהודי

נים רואחנעשה מאמץ לשיבה לארץ בדורות הו וה ובמאמץ לשוב לארץ ישראלום המשיך בתקהע

השואה הוכיחה את ההכרח בפתרון בעיית האנטישמיות על  ;ל ומבוססלהקמת ישוב גדושהביא 

הקנתה לו את הזכות  השנייההשתתפות היישוב היהודי במלחמת העולם  ;ידי מדינה יהודית

 .באו"םהחברים להימנות על העמים 

ה ל נובעת מהכרהצדקה להקמת מדינה יהודית בארץ ישרא – )משפטית( הצדקה בין לאומית

זכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל. לדוגמא: הצהרת בלפור, כתב המנדט במית בינלאו

 .והחלטת האו"ם על החלוקה

 4אלה מספר ש

החישוב  .כל מפלגהלמספר הקולות שבהם זכתה  יחסיתחלוקת המושבים בפרלמנט  – יחסית

המפלגה עברה את אי שבתנ ,ים בלבדנעשה לפי מספר המצביעים בבחירות או לפי הקולות הכשר

 אחוז החסימה.

מצביעים למפלגה שלה רשימת מועמדים. אחת הדרכים הרווחות לקביעת הרשימה  – רשימתית

של ראש  אך קיימות דרכים נוספות )ועדה מסדרת, החלטה ,היא בחירות מקדימות )פריימריז(

 הרשימה וכו'(.

 5ספר שאלה מ

 ,מחלוקות בסוגיות דת ומדינהעה למצוא הכרבמטרה ל נקבעשההסדר זהו  – קוו-הסדר הסטטוס

)שנשלח מהנהלת הסוכנות היהודית למפלגת אגודת  1947-שיסודו מיוחס למכתב הצהרת כוונות מ

אפשר חיים משותפים ועד למנוע העמקת מחלוקות בין דתיים לחילוניים ול. ההסדר נישראל(

יות מרכזיות של דת סוג דרת ארבעעוסק בהס. הסדר הסטטוס קוו במדינה שעתידה לקום

, מטבח כשר במוסדות ממלכתיים, הגדרת השבת כיום המנוחה במדינת ישראל )ליהודים(נה: דיומ

. רוב מתן אוטונומיה לזרם החינוך הדתיו נישואין וגירושין של יהודים יתנהלו בהתאם להלכה

 חכוויבוכל השנים  נתקבע בחקיקה ואופן שימורו ויישומיו הראויים נתונים לאורךר ההסד

 .ציבורי



 

 

 

 

 6שאלה מספר 

לפני  המעצר מתרחש. ללא הליך פלילי רגיל כנגד עצור בצעהמת מעצר מניעתי זהו – מעצר מנהלי

ללא ו ך חשדות בלבדעל סמ ,)כלומר בביצוע עבירה כלשהי מואשם העצורגם בלי שו ביצוע העבירה

של תושבי  ם וביטחוןזכות לחייה עלולשמור  מטרתו למנוע פגיעה בביטחון הציבור ).ראיות

בשל הפגיעה הקשה ביקורת ציבורית קיימת מעצר המנהלי העל ורי. הציב הסדר וכן על המדינה

 חודשים 6תקף לתקופה של הוא  :קהגבלות בחוחלות על מעצר מנהלי  ן.בזכות להליך הוג

שים יש כל שלושה חודו לביקורת בג"צ נתוןהוא  ,. כמו כןשל שר הביטחון להורות עליובסמכותו ו

 .בהחלטת בית משפט כדי להמשיך את המעצרצורך 

בור ילטובת הגנת המדינה, ביטחון הצ חוקקהממשלה מוסמכת לזוהי חקיקה ש – חקיקת חרום

שנה, הן בכך שאף שהן חקיקת ממיוחדות  תקנות החירום .ושירותים חיונייםוקיום אספקה 

וק כבוד האדם וחירותו, ח יסודחוק כמו חסינים  יכולות לגבור על הוראות חוק )למעט חוקים

ניתן להתקינן רק כאשר מוכרז מצב  ,לפי החוק בישראל .הכנסת( סודיוק חופש העיסוק וח סודי

 חירום במדינה )ע"י הכנסת(.

 

 7שאלה מספר 

 פרטיריינות שלטונית אישית נובעות ממניע עבגם עבריינות פלילית רגילה וגם  – ןדמיונקודת 

 .ואישי

שלטונית  תא תפקיד שלטוני ואילו עבריינופלילית רגילה נעשית על ידי אדם לל ינותעברי –הבדל 

 .אישית נעשית על ידי עובד ציבור, נבחר, ממונה או בעל תפקיד שלטוני



 

 

 

 

 8שאלה מספר 

  – לשילוב חקיקה דתית בחוקי המדינהבנוגע  תבחברה הישראלי המחלוקתהצג: 

 אורח את בחוק שיקבעו הם העברי המשפט ועקרונות היהודית לכההה האם״ ויכוח סביב השאלה

 מחייבת אינה אשר תרבותית ממורשת חלק רק היא ההלכה האם או, במדינה הפרטים של החיים

 דתי חיים אורח של כפייה דתית בחקיקה יםרוא החילוני ציבורם בקיחל .?״האזרחים כל את

קיום טקס רבניים המחייב את  דין בתי פוטיש חוק :לדוגמא .מדת וחופש הדת בחופש ופגיעה

חוק חג המצות אשר אינו מאפשר  ;הנישואין רק דרך הרבנות ואינו מאפשר נישואין אזרחיים

איסור גידול חזיר האוסר  או חוק ;ם הרוב הוא יהודיהצגת חמץ ומכירתו בחג הפסח באזורים בה

לשלב חקיקה דתית,  ניםתי מעונייהציבור הדחלקים מ .גידול חזיר באזורים בהם יש רוב יהודי

לידי ביטוי אופייה היהודי של המדינה. בנוסף, החקיקה הדתית מאפשרת  בא םעתשכן כך לד

ה להחזיק מטבחים כשרים במוסדות לציבור הדתי להשתלב בחיים במדינה. למשל, החוב

 ציבוריים.

  – לחרותצג: הזכות ה

וחייו לעצב את אישיותו ו לבחור, לפעול, שותעל, להחליט, לכל אדם זכות לחיותהזכות קובעת כי 

מעצר או על ידי הגבלת חופש אין לשלול את חירותו של אדם על ידי . על פי רצונו החופשי

חופש הדת, חופש הביטוי, כגון ת שורה של חירויות רות נגזרוהזכות לחי. מהמחשבה והפעולה שלו

וקיימת מחלוקת רות את הזכות לחי חוקים רבים בכל חברה מגבילים בהכרח .החופש מדת ועוד

 בזכות זו.ציבורית בשאלה מהי הפגיעה הסבירה והמידתית 

 

  הסבר:

ות לחיות את ם אפשרלכל אד ,משום שעל פי הזכותזו הזכות לחרות באה לידי ביטוי במחלוקת 

ה . שילוב של חקיקעל פי השקפתובבחירה שלו לעצב את חייו בלי שניתן יהיה לפגוע חייו כרצונו מ

ציבור לפעול בניגוד חלקים מה בחוק מחייבפוגע בזכות זו משום שהוא ינה המדבחוקי דתית 

במקרים  ם.לחיות על פיה יםבוחר ובהם או הי נים, ועל פי חוקי דת שיתכן ולא מאמיםלרצונ

משום שהזכות הפוכים, חלקים מהציבור הדתי מתקשה לחיות את חייו על פי השקפת עולמו 

 .הדתית אמונתו פי אפשרים לו לחיות עלנוספים המקק חוקים לחו ממנו נעתולחרות מ

 



 

 

 

 9פר שאלה מס

  – תרבות פוליטית דמוקרטיתהצג: 

ביניהם ניתן  .ונות הדמוקרטיהצורות התנהגות המבטאים הזדהות עם עקרו אמונותערכים, 

ושל  הכרה בשלטון החוק, של קבלת הכרעת הרוב, של יקף גבוה של השתתפות בבחירותלמנות ה

הפוליטית מחזקת את היציבות של התרבות . הסכמיותו סובלנות ,כמו פלורליזםים ערכ הפנמת

 .המדינה הדמוקרטית

 

 –חופש המידע הצג: 

 תחום המשפיע עליהם ונוגע להם.על המתרחש בכל נושא או  זכותו של כל אדם או קבוצה לדעת

 פעולות השלטון. הביע ביקורת עללקבל החלטות שקולות, לגבש עמדה, או לעל מנת המידע חשוב 

 

  הסבר:

גישה חופשית למידע וליטית הדמוקרטית משום שפזוק התרבות היורם לחחופש המידע ת

זדהות עם עקרונות הדמוקרטיה. שקיפות ההחזק את לחזק את הערכים הדמוקרטים ול תמאפשר

השלטון  תובלגיטימיוהחוק  , הכרה בשלטוןתהכרעובמידע תאפשר יותר השתתפות, קבלת 

פתוח. הציבור יוכל לבקר את ותאפשר לציבור לקבל החלטות המבוססות על מידע אמין ו ,הנבחר

 במתרחש. מעורבותוהשלטון ולחזק את 

 

 10שאלה מספר 

   –ממש נשיאותי הצג: 

)הנשיא  עומד בראש המדינה ובראש הרשות המבצעתהאת  כלל האזרחים בוחריםממש שבו 

 את הממשלההנשיא ממנה  .(רשות המחוקקת)ל נציגיו לפרלמנטהעם בוחר גם את  בארה"ב(.

אולם אינו יכול לפטרו )אלא  ,הפרלמנט מפקח על הנשיא ויכול להגביל אותו .שאחראית בפניו

 .מיוחדות(בנסיבות 

  –הפרדת הרשויות צג: ה

 ,פיצול הכוח השלטוני לשלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטתתקיים ככל האפשר יעקרון לפיו 

למנוע את ריכוז הכוח בידי גורם שלטוני ובמטרה להגביל את השלטון זאת פרדו. יון וסמכויותיה

 ,בתחומה אך לא מוחלטות תייחודיולכל רשות סמכויות . לקדם הגנה על זכויות האדםובכך  אחד

 .עירוב סמכויות, ומתקיימים בין הרשויות יחסי איזון, ריסון, פיקוח ובקרהובפועל קיים 

 

 הסבר: 

מבצעת אינם נבחרים מתוך הפרלמנט עצמו, בפועל הם נפרדים ממנו מכיוון שהנשיא והרשות ה

 קיימת ביקורת הדדית חזקה בין הרשויות. לחלוטין וכך מתאפשר מצב בו

 



 

 

 

 11שאלה מספר 

 הצג: 

  –הרשות  יד אחד של ראשתפק

 .ו'(וכ אחראי על ניהול ענייני הרשות )מינוי עובדים, הפעלת העובדים

  –יד אחד של מועצת הרשות תפק

 בתוך הרשות. ההחקיקגוף מחוקק הממונה על תהליכי 

 

  – עקרון הגבלת השלטוןהצג: 

  מנגנוני אכיפהו אנושיים, מקורות מידעו ייםכלכלמשאבים בים כגון רהשלטון מחזיק באמצעים 

בזכויות פגיעה בו שלטוןניצול לרעה של כוחו של הבקיימת סכנה  ,על כן. צמה רבהוהמעניקים לו ע

, הפרדת הרשויות. ישנן מספר דרכים להגביל את השלטון כגון ות קבוצההאזרח או בזכויהאדם ו

 מנגנונים נוספים.ו בחירות

 

  סבר:ה
ממונה על כגוף שבמספר דרכים. השלטון מתממש באחד מתפקידי המועצה  עקרון הגבלת

 ראש הרשותם להגביל את ם שתפקידהחקיקה ברשות, יכולה המועצה לחוקק חוקים מקומיי

לחוקק יכולה ו ,ללא שקיפותאת יכולתו לפעול ו , את סמכויותיו)ואת שאר בעלי התפקידים(

 .וסמכויותיו כוחוחוקים שיגבילו את 

 

 12מספר שאלה 

   –שני תפקידי היועץ המשפטי לממשלה הצג: 

ון על ההיבטים יות השלטהוא דואג לייעץ לרשו  –לייעץ לממשלה, לשרים ולרשויות המדינה  .1

 הוא גם מייעץ מוודא כי הרשויות פועלות על פי החוק במדינה.וכן  המשפטיים של פעולותיהן

 .נה בבית המשפטהמדיומייצג את נת חוקים לחקיקה בכנסת לממשלה בהכ

המחליט אם להגיש כתב אישום נגד אדם שעבר על החוק הוא  –ממונה על התביעה הפלילית  .2

 דין. לובכך להעמידו 

 

  – עקרון הגבלת השלטוןצג: ה

  מנגנוני אכיפהו אנושיים, מקורות מידעו ייםכלכלמשאבים בים כגון רהשלטון מחזיק באמצעים 

בזכויות בפגיעה ו ניצול לרעה של כוחו של השלטוןבקיימת סכנה  ,על כן. צמה רבהוהמעניקים לו ע

, הפרדת הרשויותטון כגון ל את השל. ישנן מספר דרכים להגביות קבוצההאזרח או בזכויהאדם ו

 מנגנונים נוספים.ו בחירות

 

  הסבר:

עקרון הגבלת השלטון מתממש באמצעות תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה. כממונה על 

כויותיו להחליט על הגשת כתב אישום כנגד נציג שלטון שעבר על החוק בסמ ,ליליתביעה הפהת

לטון שלא יפעלו על פי החוק עלולים להסתכן נציגי השנגדו בהליך משפטי פלילי. לפתוח ובכך 

 בהגשת כתב אישום ובכך היועמ"ש מגביל אותם ואת עבודתם.



 

 

 

 

 פרק שלישי

  13-15מבין השאלות  שתיים הנבחנים נדרשו לענות על

 

 13שאלה מספר 

  –דמוקרטית -גישה סוציאל הצג:

על פני החירות פערים צמצום ה ואת כלכלי-מדגישה את השוויון החברתיה חברתית-כלכליתגישה 

יכול והפרט  האזרחיםכל כלכלית של -לרווחתם החברתית המדינה אחראיתלפיה,  הכלכלית.

 במידה רבה.כלכלי -בתחום החברתימעורבת המדינה  ישען על סיוע מהמדינה )אחריות לחלש(.לה

ברתיות חברתית, זכויות ח סבסוד שירותים, הענקת שירותים חברתיים, חקיקהות: דוגמא

  .'וכורחבות נ

 סבר: ה

וץ, להגן על אני סבור כי על המדינה להעדיף ייצור מקומי על פני ייבוא של תוצרת ח" יטוט:צ

להגדיל את היקף . כמו כן על המדינה ה לעצמאיםכה כלכלית ראויולספק תמיהעובדים השכירים 

ופים ה לידי גהקף השירותים שהיא מעביר תולצמצם א ותים שהיא מעניקה לתושביםהשיר

 ."פרטיים ועמותות

ייע לס ציעדמוקרטית משום שהוא מ-ב המאמר משקף בעמדתו את הגישה הסוציאלכות קישור:

יותר שירותים להעניק ו תמיכה כלכלית על ידי המדינהלספק  –יותר לאזרחים בתקופת המשבר 

 כלכלי.-חברתיתר של המדינה בתחום המעורבות גדולה יו בהצעתו לתושבים.

 

 14 לה מספרשא

  –תרבותית דמוקרטית -מדינת לאום יהודית אתנית :הצג

 אך ,עם היהודים בארץ ובתפוצותהה מזוו מדינת ישראל היא מדינת לאום של העם היהודי

 .מחויבת לשוויון זכויות לאזרחיה הלא יהודים

 הסבר: 

 , אךהודיעל הערכים והמסורת של העם הימבוססת ישראל היא מדינה יהודית והיא " ציטוט:

. לדעתי, יש לחזק בת לזכויותיהם של כל האזרחים החיים בהמחויבצד היותה יהודית היא גם 

 ". ם שותפות מלאה בכלכלה ובפוליטיקהלשתף את האזרחים הערביאת המחויבות הזאת ו

גם המבוססת ישראל היא מדינה יהודית  ,עמדה זו בדבריו. לטענתומר מבטא כותב המא: קישור

הוא מביא כדוגמא את האזרחים  ל היא מחויבת לזכויות כלל האזרחים., אבודיםעל ערכים יה

 ה ובפוליטיקה.מלאה בכלכל בצורהים וטוען כי יש לשתף אותם הערב

 



 

 

 

 15שאלה מספר 

  –תפקידי הכנסת  2 הצג:

 .םחקיקת חוקיהכנסת היא הגוף המרכזי הממונה על  .1

 ייצוג העם ושמירה על האינטרסים של האזרחים. .2

 ר:הסב

שיפעלו למען בוחריהם ויבטאו את ל אזור במדינה יהיו חברי כנסת באופן זה, בכ" ציטוט:

 .", וכך יתחזק הקשר בין הציבור לבין נבחריוטרסים והרצונות שלהםהאינ

נסת , שיטה לפיה חלק מחברי הכמציע שיטה אחרת לבחירות לכנסת רמכותב המא קישור:

צוג ראוי יותר של האזרחים מהאזורים השונים יהוו ייכנסת ך חברי העל פי אזורים. כ בחרויי

 בין הציבור לחברי הכנסת יתחזק. שלהם. בדרך זו הקשרוישמרו על האינטרסים 

 

 

 פרק רביעי

 02-19מבין השאלות  אחת, ושאלה 18-16 מבין השאלות אחתענות על שאלה הנבחנים נדרשו ל

 

 16שאלה מספר 

 של העם היהודימדינת הלאום  לישראחוק יסוד:  :ציין

ת ישראל וקובע מאפיינים ועקרונות יסוד היהודי של מדינ האופייאת  קובעוד החוק יס :הצג

בירת ישראל, קובע כי השפה ירושלים היא  י המדינה, קובע כיהחוק מסדיר את סמלם. ייהודי

וחד שישמר(, קובע כי המדינה תהיה פתוחה תה הרשמית )לערבית מעמד מיהעברית היא שפ

את זכותו להגדרה בה כמדינת העם היהודי שמממש  ישראלאת  מגדירה יהודית וכו'. החוק לעלי

 עצמית.

 הסבר: 

העולם ולביסוס  ברחביל ליהודים ק הקשר בין מדינת ישראכנית זו תתרום לחיזות" ציטוט:

 ". ודה של ישראל בהיותה מדינה יהודיתייח

ישה חוק יסוד זה משום שהיא מדגבראש משרד התפוצות מממשת את השרה העומדת  קישור:

מדגישה כי מדינת ישראל בחוק היסוד( וכן  6את הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל )סעיף 

 ד(.בחוק היסו 1ינה יהודית )סעיף היא מד

 



 

 

 

 17שאלה מספר 

 דפה מתקנתמדיניות של הע :ציין

עד ם למשך זמן מסוית ההטבה ניתנ מוחלשת.או מקופחת  לקבוצה העדפהאו  הענקת הטבה: הצג

ישנו ויכוח ציבורי לגבי היקף . אי שוויוןו ם פעריםצמצל כדיהטבה זו נועדה  הפער. לצמצום

 אפליה כלפי פרטים אחרים עלולה ליצורבין השאר מכיוון שהיא  ,מדיניות זוהשימוש הראוי ב

 בחברה.

 הסבר: 

ספי לכל מוסד אקדמי להעניק בכל שנה תגמול כהחליטה המועצה להשכלה גבוהה " ציטוט:

 ".תכנית זו היא לחמש שניםבתפקידים בכירים.  את מספר הנשיםשיגדיל 

החליטה המועצה  ,מכיוון שמספר הנשים בתפקידים בכירים במוסדות אקדמיים נמוך: קישור

הטבה כספית, לזמן מוגבל, לגופים שיקדמו מתן  –יות של העדפה מתקנת להשכלה גבוהה על מדינ

ולאפשר לנשים להתקדם  שוויוןר ליצור יותיא המטרת מדיניות זו  בכירים. נשים לתפקידים

 יות נקבעה לזמן מוגבל ומקדמת קבוצה מוחלשת ומקופחת. המדינ לתפקידים בכירים.

 

 18 שאלה מספר

 קבוצתיות/טיםוכויות מיעז: ציין

הן  (.מייםמיעוטים לאו)כלומר ל תרבותיות-הניתנות לקבוצות אתניותכויות קיבוציות ז: הצג

בצורה מטרתן להסדיר  .בתחומים הבאים: שפה, חינוך, תרבות, ייצוג כקבוצהבאות לידי ביטוי 

ולאפשר לה לשמר את מאפייניה  ,של הקבוצה במדינה )השונה( ית את זהותה הייחודיתמוסד

נקתן ואת מידת התמיכה המוסדית בהן )לעומת זכויות מדינה קובעת את היקף העה הייחודיים.

בין הזכויות ניתן לציין את הזכות לשפה  .כל דמוקרטיה(שהן זכויות יסוד בהטבעיות  אדםה

 .ל"(, לחינוך נפרד ולקיום הדת )ראה הגדרות בפרק "המיעוטים בישראוג בכנסתשמית, לייצר

 הסבר:

און י. במרכז זה יפעלו ספריה ומוזציב המדינהויתוקצב מתקהמרכז יוקם בישראל " :ציטוט

תיערך בו פעילות להעמקת הידע על העדה הדרוזית ן , וכםטים היסטוריייספים ופרויוצגו בהם או

 ."ומורשתה

ביטוי  ןוייתולמי יבטא זכויות מיעוטים משום שהוא יתוקצב מתקציב המדינה המרכז הע :רקישו

על הדרוזים. מדובר ופעילות להעמקת הידע  פריטים היסטוריים אוספים, –זית לתרבות הדרו

 ורשתה באופן ייחודי.טא את מתנת לקבוצה אתנית לבבאפשרות הני

 

 



 

 

 

 19שאלה מספר 

 . וניות ללא הגבלה גם בזמן מגפת הקורונהמתומך בקיום הפגנות האני  –טענה 

 עמדתי: הנמקת

 . טוןעקרון הגבלת השלאני מתבסס על 

יים, יים, אנושכלכלמשאבים בים כגון רהשלטון מחזיק באמצעים  –עקרון הגבלת השלטון הצגת 

קיימת סכנה בניצול לרעה של  ,על כן. צמה רבהוע המעניקים לו ,אכיפהמנגנוני ו מקורות מידע

. ישנן מספר דרכים להגביל ות קבוצההאזרח או בזכויבזכויות האדם ובפגיעה ו כוחו של השלטון

 מנגנונים נוספים.ו , בחירותהפרדת הרשויותאת השלטון כגון 

מירה על חיי למען ש תמולאור חקיקת החרום המתקיי גם בתקופת מגפה – קישור לטענה

שהציבור  ראויאת השלטון. כוחו של השלטון רב ו ושיגביל מהלכיםלקיים ך ציבור, יש צורה

ו. הפגנות ודעת קהל זו דרך יעילה להגביל את גבילדי להישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו כ

 ל מתנגד.השלטון וחשוב לאפשר לציבור להביע מחאה ולהשמיע קו

 :דתהעמדה המנוג נמקתה

 . ןביטחוו חייםהזכות לבאמצעות 

 זכותו של כל אדם לחיות ללא חשש מפני פגיעה בחייו, בגופו –הזכות לחיים ובטחון גת הצ

. חובת המדינה להגן על כל בני האדם החיים בשטחה מפני פגיעה שכזו שלו האישי ובביטחון

 בחייהם או בגופם.

תתפים. בכך הדבר הוגבלו במספר המש ולא ,ת המוניות יוצרות התקהלותהפגנו – לטענה ורקיש

המפגינים, את חייהם ואת בריאותם. כידוע, התקהלות בתקופת הקורונה מסוכנת סכן את מ

 בריאות ובחיים.ועלולה לפגוע ב
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  בחר על ידי הכנסת.ישפט ינשיא בית המאני מתנגד להצעה כי  – טענה

 י:הנמקת עמדת

 .םפורמליי-ורת מוסדייםוח וביקמנגנוני פיקעל אני מתבסס 

זוהי ביקורת שמקיימים גופים ומוסדות  – םפורמליי-ורת מוסדייםמנגנוני פיקוח וביקהצגת 

הם קיימים כדי לפקח על השלטון ועל חוקיות  ם הוסמכו לפקח על השלטון בחוק.ה שלטון.

 .מכים רשמייםמסו עות פרסום דו"חות, חוקיםבאמצ פעולותיו, כלומר כדי להגביל את השלטון

 אלו הוא בית המשפט.אחד ממנגנונים 

א בית המשפט העליון ימונה על ידי הכנסת הוא למעשה יהיה תלוי בה. נשיכאשר  – לטענה קישור

ם נאמנה ולקיים פיקוח להיות בלתי תלויים כדי לעשות את עבודת מחויביםבתי המשפט 

עלול להרגיש נה על ידי הכנסת, הוא ימועליון נשיא בית המשפט הו במידהאפקטיבי על השלטון. 

אות עלולים לפעול גיע לנשיפים להאוששופטים ה ,לה ולא להיות אובייקטיבי. כמו כן מחויב

 תיהם עלולות להיות מוטות.בצורה שתשפיע על הכנסת לבחור בהם ופסיקו

  – הנמקת העמדה המנוגדת

 האזרחים.יצוג י –אחד מתפקידי הכנסת באמצעות 

 על האינטרסים של האזרחים. ושומרתהעם  ת אתגייצמהכנסת  –האזרחים יצוג תפקיד יההצגת 

חברי הכנסת משקפים את אותו.  גוף הנבחר על ידי העם ומייצגהכנסת היא  – טענהל קישור

דמות  של האזרחים והם אלו שנבחרו על ידם. נשיא בית המשפט העליון הואות העמדות השונ

עמדות משקף את ש דמוקרטיף י שהוא יבחר על ידי גורבה, וראו ה רבה ועוצמההשפע בעלת

 .האזרחיםר את העליון ייצג יותישמר האינטרס הציבורי ובית המשפט  ך. בכיבורהצ

 

 

 

 

 

 

 


