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השאלות
פרק ראשון   )14 נקודות(

ענה על אחת מהשאלות 1-�.

בארצות–הברית נשיא המדינה ממנה את השופטים בבית המשפט העליון. לאחרונה התעורר   .1

דיון ציבורי בשאלה אם לשנות את שיטת המינוי. 

ידי ציבור האזרחים, וכאשר הוא ממנה בעלי  זו טענו שהנשיא נבחר על  התומכים בשיטה   

תפקידים הוא מבטא את העמדה של הבוחרים בעניין. לדבריהם, כך הוא מממש את אחד   

מעקרונות הדמוקרטיה. 

המתנגדים לשיטה זו טוענים כי כאשר השופטים ממונים על ידי הנשיא, הם ירגישו מחויבות   

לנשיא ולהשקפת עולמו. ַהפסיקה של השופטים עלולה להיות מושפעת משיקולים זרים, וכך 

עלול להיפגע המימוש של אחת הזכויות של נאשמים.

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שעליו מתבססת הטענה של התומכים  א. 

בשיטה הקיימת.  

הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.   

ציין והצג את הזכות של הנאשמים שמימושה עלול להיפגע לטענת המתנגדים  ב.   

לשיטה הקיימת.   

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.   

עיתון מקומי מסוים החליט להיאבק בתופעה של שוטרים העוברים עבֵרות תנועה שאינן   .2

קשורות למילוי תפקידם. לשם כך, פרסם העיתון במשך כמה שבועות תמונות של מכוניות 

משטרה שעברו עברות תנועה. מפקד תחנת המשטרה במקום פנה אל העיתון בטענה שפרסום 

ופוגע  גורם לציבור לזלזל בשוטרים  התמונות פוגע בעבודת המשטרה. לטענתו, פרסום זה 

במעמדם. 

בתגובה על טענה זו אמרה עורכת העיתון שבמדינה דמוקרטית התקשורת זכאית לדווח על   

הפעילות של המשטרה, כדי שהאזרחים יוכלו לבקר פעילות זו. לדבריה, זו הסיבה לפרסום 

התמונות.

ציין והצג את הזכות של השוטרים שמימושה נפגע, לטענת מפקד המשטרה. א.   

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.   

ציין והצג זכות אחת או עיקרון אחד שביקש העיתון לממש, לדברי העורכת. ב.   

הסבר כיצד זכות זו או עיקרון זה באים לידי ביטוי בקטע.   
/המשך בעמוד 3/
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פרק	שני   )40 נקודות(

בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות:

על שלוש מהשאלות 7-3 )לכל שאלה — 9 נקודות(

ועל אחת מהשאלות 9-8 )לשאלה — 13 נקודות(.

ענה בקצרה על שלוש מהשאלות 7-3.

הצג שני מאפיינים ייחודיים של שיטת הממשל הנשיאותי.  .3

הסבר כיצד האופי היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי בחוק שעות עבודה ומנוחה.  .4

הצג שתי סיבות לכך שסובלנות היא עיקרון חשוב במשטר דמוקרטי.  .5

הצג שני תפקידים של הכנסת.  .6

הסבר מדוע תעמולת הבחירות באמצעי התקשורת חיונית לשמירה על האופי הדמוקרטי   .7

של הבחירות.   

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

הבא מהכרזת העצמאות שני ביטויים של מחויבות לאופי הדמוקרטי של מדינת ישראל.   .8

הסבר כיצד "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" ו"חוק יסוד: חופש העיסוק" מחזקים את   

המעמד המשפטי של הכרזת העצמאות.  

הצג את עקרון הפרדת הרשויות.  .9

הסבר כיצד התקנות לשעת חירום פוגעות במימוש עיקרון זה.  

/המשך בעמוד 4/
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פרק	שלישי   )24 נקודות(

בפרק זה שני קטעים. אם למדת את הנושאים שבאשכול א' )הרחבה בנושא מדינת 

ישראל כמדינה יהודית(, קרא את קטע 1, וענה על שתיים מהשאלות הקשורות אליו. 

בישראל(,  וממשל  פוליטיקה  בנושא  )הרחבה  ב'  הנושאים שבאשכול  אם למדת את 

קרא את קטע 2 )בעמוד הבא(, וענה על שתיים מהשאלות הקשורות אליו.

קטע	1

אם למדת בהרחבה את הנושאים שבאשכול א', קרא בעיון את קטע 1, וענה על שתיים מהשאלות 

הקשורות אליו.

לידי  היהודי  אופייה  בא  ובמשך השנים  יהודית,  כמדינה  בהכרזת העצמאות  הוגדרה  ישראל  מדינת 

ביטוי בפעילות בתחומים שונים. המדינה ַמקצה כספים למימון לימוד עברית בבתי ספר יהודיים בחו"ל, 

זה תורמות לכך שרבים מיהודי  פעילויות מסוג  לביקור בארץ.  יהודי  נוער  ופועלת להבאת משלחות של 

העולם מתעניינים במה שקורה בישראל, ורואים חשיבות רבה בקיום קשר עִמה. 

לאחרונה טען מנהיג יהודי מארצות־הברית שיש להעניק גם ליהודים שאינם אזרחי המדינה אפשרות 

להשתתף בבחירות לכנסת. לטענתו, הכנסת יכולה לקבל החלטות שיש להן השפעה על העם היהודי כולו, 

ובנוסף על כך הוא סבור שהתרבות המשותפת לכלל העם היהודי היא שצריכה לעצב את דמותה של מדינת 

ישראל. המנהיג גם אמר שאם מדינת ישראל מצפה שיהודי אמריקה יפעלו למענה במערכת הפוליטית של 

ארצות־הברית, עליה לתת להם להשפיע גם על המערכת הפוליטית בישראל. 

בניגוד למנהיג זה, אני חושב שאין לתת זכות בחירה ליהודים שאינם אזרחי המדינה. הזכות לבחור 

ניתנת לאזרחי המדינה בלבד, ואם יהודי התפוצות רוצים להשתתף בבחירות לכנסת, עליהם לעלות לארץ 

וכך לקבל זכות בחירה. אמנם הקשר בין ישראל ליהודי התפוצות הוא חשוב, אך לדעתי את הזכות לבחור 

יש לתת רק למי שחי במדינה וממלא את חובותיו האזרחיות. 

)מעובד לפי מאמר מאתר הארץ, 15/10/2007(

ענה על שתיים מהשאלות 12-10  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

הצג את גישת "מדינת העם היהודי".   .10

הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בדברי כותב המאמר.  

במאמר באות לידי ביטוי שתי דעות בעניין המעורבות של יהודי התפוצות בנעשה בישראל.   .11

הצג את אחת הדעות בעניין זה.   

הסבר כיצד הדעה שהצגת באה לידי ביטוי במאמר.  

במה עוסק חוק האזרחות?  .12

הסבר כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בטענת כותב המאמר.  

/המשך בעמוד 5/



אזרחות, קיץ תשס"ט, מס' 034114 - 5 -

אם למדת את הנושאים שבאשכול ב' )הרחבה בנושא פוליטיקה וממשל בישראל(, 

קרא את קטע 2 וענה על שתיים מהשאלות הקשורות אליו.

קטע	2

אם למדת בהרחבה את הנושאים שבאשכול ב', קרא בעיון את קטע 2, וענה על שתיים מהשאלות 

הקשורות אליו.

בכל מערכת בחירות מנסות כמה מפלגות ערביות לזכות בקולות של ערביי ישראל. כל אחת מהמפלגות 

האלה משקפת היבטים שונים של הציבור הערבי, ומעוניינת לקדם אותו בדרך שהיא חושבת אותה לנכונה 

ביותר. אחדות מהן מדגישות את הצרכים החברתיים והכלכליים של החברה הערבית, ואחרות מתמקדות 

בעיקר במעמד של ערביי ישראל כמיעוט לאומי.

הערבי. שיטת  הציבור  לטובת  לפעול  ביכולת שלהן  פוגע  ערביות  מפלגות  הרב של  לדעתי, המספר 

הבחירות הנהוגה בישראל נועדה לכך שהכנסת תשקף את הדעות המקובלות בקרב ציבור הבוחרים, לכן 

שיטה זו מאפשרת למפלגות רבות להתמודד בבחירות. אולם הבעיה היא שהריבוי של מפלגות ערביות עלול 

לסכן את הייצוג שלהן. מפלגה קטנה יכולה לזכות במספר הקולות הדרוש לקבלת מושב בכנסת, אך אין די 

בקולות שקיבלה כדי לזכות בפועל בייצוג בכנסת. כך יאבדו קולות של מצביעים רבים למפלגות הערביות, 

ודעתם לא תיוצג בכנסת.

ולהתמודד בבחירות  זו, המפלגות הערביות צריכות להתאחד  אני חושב שכדי להתמודד עם בעיה 

לכנסת כמפלגה אחת. במפלגה זו יהיו חברים כל תומכי המפלגות הערביות שישלמו דמי חבר, וכל אחד 

הפיצול  שעלול  הקולות  איבוד  יימנע  כך  לכנסת.  המועמדים  של  הרשימה  בקביעת  להשתתף  יוכל  מהם 

לגרום, וכך נביא לייצוג הטוב ביותר של הציבור הערבי בכנסת.

)מעובד על פי מאמר בעיתון ּכֻל	אל–ערּב, 5/12/2008(

ענה על שתיים מהשאלות 15-13  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

הצג את עקרון הפלורליזם.  	.13

הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בדבריו של כותב המאמר על המפלגות   

הערביות בישראל.  

הצג את המושג אחוז חסימה.  .14

הסבר כיצד אחוז החסימה בא לידי ביטוי בטענה של כותב המאמר.  

הצג את המושג בחירות מקדימות.  .15

הסבר כיצד בחירות מקדימות באות לידי ביטוי בהצעה של כותב המאמר.  

/המשך בעמוד 6/
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פרק	רביעי   )22 נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות 20-16 )לכל שאלה — 11 נקודות(.

בקנדה הוחלט להחליף את דגל המדינה לדגל שיבטא את הריבונות של המדינה ואת האופי   .16

יושב  דיבר  הנבחרים הקנדי,  בבית  לראשונה  בו הדגל החדש  המיוחד שלה. בטקס שהונף 

ראש בית הנבחרים על המשמעות הסמלית של הדגל. לדבריו, הדגל החדש מסמל את הזהות 

המשותפת של כל אזרחי קנדה, משום שהוא מייצג את כל אזרחי המדינה, ללא הבדל מוצא, 

שפה או אמונה.

ציין והצג את סוג הלאומיות שבא לידי ביטוי בדברי היושב ראש.  —  

הסבר כיצד סוג זה של לאומיות בא לידי ביטוי בקטע.   

למדינות  קרא  בכנס  הדוברים  אחד  ודמוקרטיה.  חינוך  בענייני  כנס  ערך  בין־לאומי  ארגון   .17

העשירות בעולם לתרום כסף למפעלים חינוכיים במדינות שהפכו לדמוקרטיות רק לאחרונה. 

לדבריו, זכויות האדם והאזרח אינן זוכות במדינות אלה למעמד הראוי בגלל שבעבר הן לא 

היו דמוקרטיות. לכן הוא מבקש שהעולם יסייע, באמצעות חינוך, להנחיל את החשיבות של 

שמירה על זכויות אדם ואזרח.

ציין והצג את המובן של הדמוקרטיה, שבא לידי ביטוי בבקשתו של הדובר.   —  

הסבר כיצד מובן זה של הדמוקרטיה בא לידי ביטוי בקטע.   

חברי כנסת ממפלגה הדוגלת בהגנת הסביבה חסמו בגופם את הכניסה למפעל מזֵהם, והפריעו   .18

לפעילותו. מנהל המפעל פנה אל היועץ המשפטי לממשלה וקרא לו להעמיד את חברי הכנסת 

האלה לדין משום שבחסימת הכניסה למפעל הם עברו על החוק. 

בתשובה לפנייה זו הסביר היועץ המשפטי לממשלה שחברי הכנסת חסמו את הכניסה למפעל   

כדי להעלות את נושא ההגנה על הסביבה לסדר היום הציבורי, לכן אי־אפשר להעמידם לדין 

על מעשה זה.

ציין והצג את סוג החסינות שבא לידי ביטוי בתשובה של היועץ המשפטי לממשלה.  —  

הסבר כיצד סוג זה של חסינות בא לידי ביטוי בקטע.   

/המשך בעמוד 7/
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החוק בישראל קובע שליד ִמבני ציבור יש לשמור מקומות חניה למכוניות של נכים. כמו כן,   .19

במקומות שבהם אין חניה פנויה, נכים רשאים לחנות במקומות שבהם לנהגים אחרים אסור 

לחנות. חוק זה מבטא הכרה של המדינה בקושי של נכים להגיע למקומות ציבוריים, והוא 

מאפשר לנכים לתפקד כמו יתר האוכלוסייה, בלי שהנכות תפריע להם.

ציין והצג זכות אחת או עיקרון אחד שהמדינה מבקשת לממש באמצעות החוק.  —  

הסבר כיצד זכות זו או עיקרון זה באים לידי ביטוי בקטע.   

בהגדלת  התומכים  יש  ילדים.  לקצבאות  המיועד  התקציב  גובה  בעניין  ויכוח  יש  בישראל   .20

תקציב זה, ואחרים טוענים שיש לצמצם אותו. 

הבע את עמדתך בעניין זה. הצג שני נימוקים התומכים בעמדתך, ומתבססים על מושגים   

מתחום האזרחות.

בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:  

— הצגת עמדתך בעניין באופן ברור. טענה  א.   

הנמקה — הצגת שני נימוקים, שבעזרתם אתה מבסס את טענתך על מושגים וידע  ב.   

מלימודי האזרחות.     

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


