
מכון הנרייטה סאלד משרד החינוך 
המרכז לבחינות בגרות המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת האזרחות

מחוון תשובות לשאלון אזרחות לעולים חדשים, מס' 34202, חורף תש"ע

הנחיות כלליות:

במחוון זה כתובות בקיצור תשובות על שאלות המבחן והנחיות למתן הציון.  *

במחוון מוצגים רכיבי התשובה העיקריים. אם התלמיד כלל בתשובתו רכיב שאינו כלול במחוון,   *

על המעריך לבדוק אם הוא נכון, על פי ספרי הלימוד ובהתייעצות עם מעריך בכיר.  

במתן הציון יש להימנע מהשפעות שנובעות מכתב היד, מסגנון הכתיבה ומאורך התשובה. יש להעריך רק   *

את מה שנדרש בשאלה, ולא יותר מכך.  

קו אלכסון   /   מסמן תשובה חלופית )זו או זו מתקבלת באותה מידה(. חלקי תשובה המובאים בסוגריים אינם   *

הכרחיים לקבלת ניקוד מלא.

ההנחיות במחוון מנוסחות בלשון זכר, ומכּוונות למעריכות ולמעריכים כאחד.  *

פרק ראשון

על הנבחן לענות על שתיים מהשאלות 3-1.

חוק וחוקה  .1

עקרון שלטון החוק: א. 

שני רכיבי הסבר — 60%+40%

כל אזרחי המדינה )ומוסדות השלטון( חייבים לציית לחוק.  —

כל אזרחי המדינה )ומוסדות השלטון( שווים בפני החוק.  —

החוק צריך להתקבל בדרך דמוקרטית )על ידי מוסדות נבחרים; בדרך של הכרעת הרוב(.  —

הבדלים בין חוק יסוד לחוק רגיל: ב. 

הסבר שני הבדלים — 60%+40% 

חוקי היסוד מנוסחים בצורה כללית ותמציתית )ואין בשמם ציון של שנת החקיקה(, ואילו חוקים   —

רגילים מפורטים יותר.

חוקי היסוד עוסקים בערכי היסוד של המדינה / במבנה המשטר ובסמכויותיו ובשמירה על זכויות אדם   —

ואזרח, ואילו חוקים רגילים עוסקים ביתר הנושאים.

לחלק מחוקי היסוד יש מעמד מיוחד — אי–אפשר לשנותם ברוב רגיל / אי אפשר לחוקק חוק הסותר    —

את תוכנם, ואילו לחוקים רגילים אין מעמד מיוחד.

מאפיינים של חוקה פורמלית: ג. 

הסבר שני מאפיינים — 60%+40%

חוקה פורמלית כתובה במסמך אחד.  —

לחוקה פורמלית יש מעמד גבוה יותר משאר החוקים )עליונּות(.  —

קשה לשנות או לתקן חוקה פורמלית, בהשוואה לחוקים רגילים )נוקשּות(.  —

קיים מנגנון המבטיח את יישומה של החוקה )אכיפה(.  —

הממשלה  .2
תפקידי הממשלה: א. 

הסבר שני תפקידים — 60%+40%

קביעת מדיניות / קבלת החלטות בענייני ניהול המדינה.  —

תיקון תקנות ומתן צווים בנושאים שאינם מוסדרים בחקיקה של הכנסת.  —

תיקון תקנות לשעת חירום כדי להגן על ביטחון המדינה ושלום הציבור.  —

לממשלה יש סמכות לעשות כל דבר שאינו מוטל לפי החוק על רשות אחרת )סמכות שיורית(.  —
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מקרים שבהם הממשלה מסיימת את כהונתה: ב. 

הסבר שני מקרים — 60%+40% 

כאשר מסתיימת כהונת הכנסת ונבחרת כנסת חדשה.  —

בעקבות החלטת הכנסת להתפזר ולערוך בחירות חדשות.  —

התפטרות ראש הממשלה מתפקידו / מחברותו בכנסת היא כהתפטרות הממשלה כולה.  —

מותו של ראש הממשלה הוא כהתפטרות הממשלה כולה.  —

אם ראש הממשלה אינו יכול למלא את תפקידו באופן קבוע, הממשלה מפסיקה את פעולתה כעבור 100   —

ימים.

אם ראש הממשלה הורשע בעברה שיש עמה קלון, הכנסת רשאית להעבירו מתפקידו ואז גם הממשלה   —

מסיימת את כהונתה.

כאשר הכנסת מביעה אי–אמון בממשלה.  —

אם לא התקבל חוק התקציב עד המועד הקבוע בחוק והכנסת מתפזרת.  —

אחריות מיניסטריאלית: ג. 

הסבר אחד — 100%

אחריות של שר על כל מה שנעשה במשרדו, ובכלל זה מעשים שנעשו ללא ידיעתו ובניגוד להוראותיו.

פיקוח וביקורת על השלטון  .3

מדוע במשטר דמוקרטי חייבת להיות ביקורת על השלטון: א. 

שני הסברים — 60%+40%

כדי למנוע את עריצות השלטון / שימוש לרעה בכוחו של השלטון.  —

כדי להבטיח הגנה על שלטון החוק.  —

כדי להבטיח הגנה על זכויות האדם / המיעוט.  —

כדי לשפר את האיכות / היעילות / טוהר המידות של השלטון.  —

כדי לשפר את תהליך קבלת ההחלטות / למנוע מהשלטון להגיע להחלטות העלולות לגרום נזק.  —
דרכים לא פורמליות שבאמצעותן האזרח יכול לבקר פעילות השלטון בישראל: ב. 

הסבר שתי דרכים — 60%+40%

פעילות במסגרת קבוצות לחץ )קבוצות אינטרס(  —

השתתפות בהפגנות  —

חתימה על עצומות  —

פנייה לאמצעי התקשורת  —

קיום שביתת שבת, רעב וכד'  —

עשיית מעשים שונים שיעוררו את דעת הקהל  —

יצירה אמנותית  —

כיצד חופש הביטוי מחזק את התהליך הדמוקרטי: ג. 

הסבר אחד — 100%

חופש הביטוי מאפשר העברת מידע על נבחרי הציבור ועל הפעילות שלהם, וכך בזמן הבחירות הציבור   —

יכול לשקול את החלפתם.

חופש הביטוי מאפשר העברת מידע על נבחרי הציבור ועל הפעילות שלהם, ומאחר שנבחרי הציבור   —

יודעים זאת, הם נמנעים ממעשים המנוגדים לעקרונות הדמוקרטיה.

חופש הביטוי מאפשר לאזרחים/לקבוצות לנסות ולשכנע את יתר חלקי הציבור בצדקתם.  —
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פרק שני

על הנבחן לענות על שלוש משהשאלות 8-4.

גישות לגבי דמותה של ישראל כמדינה יהודית:  .4

הסבר שתי גישות — 60%+40%

יהודים חילונים מדגישים את היסודות התרבותיים של היהדות אך אינם מחייבים את קיום ההלכה היהודית.  —

יהודים ליברלים שואפים שהמדינה תהיה חילונית.  —

יהודים מסורתיים תומכים במתן אופי יהודי דתי מתון למדינה.  —

ציונים דתיים שואפים שמדינת ישראל תהיה מדינה דתית / תתנהל לפי חוקי ההלכה, אך מקבלים את מרות   —

המדינה כל עוד אינה סותרת את מצוות היהדות.

החרדים אינם רואים במדינת ישראל מדינה יהודית, משום שחוקיה אינם חוקי ההלכה והנהגת המדינה אינה   —

דתית.

יש הטוענים שמדינת ישראל אינה צריכה להיות מדינה יהודית אלא "מדינת כל אזרחיה".  —

הערה למעריך: יש לתת ניקוד מלא לתשובות נכונות המתבססות על הגישות למדינת ישראל כמדינה יהודית,   

      כפי שהן מוצגות בספרי הלימוד של תכנית הלימודים הרגילה )לתלמידים שאינם עולים(.

הגישה הסוציאלית בדמוקרטיה:   .5

שני רכיבי הסבר — 60%+40%

גישה המדגישה את השוויון החברתי–כלכלי של האזרחים.  —

גישה המחייבת את התערבות השלטון בתחום הכלכלי / בחיי האזרחים, כדי לממש את השוויון ביניהם.  —

גישה המדגישה את מחויבות המדינה לדאוג לרווחתם הכלכלית–חברתית של האזרחים.  —

ממשלה קואליציונית:  .6 

הסבר — 50%

ממשלה המתבססת על שותפות של כמה מפלגות )או אנשים(.  

דמוקרטיה ייצוגית )עקיפה(:

הסבר אחד — 50%

דמוקרטיה שבה האזרחים בוחרים נציגים המנהלים עבורם את ענייני המדינה.

דרכים לקבלת אזרחות ישראלית:  .7

הסבר שתי דרכים — 60%+40%

כל מי שעולה לארץ מכוח חוק השבות זכאי לקבל גם אזרחות ישראלית )אזרחות מכוח חוק השבות(.  —

מי שהיה תושב הארץ ביום הקמת המדינה )והמשיך לשבת בה גם לאחר מכן( זכאי לאזרחות ישראלית   —

)אזרחות מכוח הישיבה בארץ–ישראל ערב הקמתה(.

מי שנולד לאזרח ישראל זכאי גם הוא לאזרחות ישראלית )אף עם נולד בחוץ לארץ, בתנאי שההורה הישראלי   —

נולד בארץ; אזרחות מכוח הלידה(. 

מי שנולד בארץ לאחר הקמת המדינה )ועומד בתנאים מסוימים( זכאי לאזרחות ישראלית )אזרחות מכוח   —

הלידה והישיבה בישראל(.

אדם שאינו זכאי לאזרחות בדרך אחרת, יכול לקבל אזרחות ישראלית אם יבקש אותה ויעמוד בכמה תנאים   —

)אזרחות מכוח התאזרחות(.

במקרים מסוימים שר הפנים מוסמך להעניק אזרחות ישראלית גם למי שאינו זכאי לה בדרך אחרת )אזרחות   —

מכוח הענקה(.
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חסינות חברי הכנסת:  .8

הסבר — 60%

הגנה על חבר הכנסת מפני מעצר, חקירה והעמדה לדין, כדי שיוכל למלא את תפקידו / כדי שהכנסת תוכל למלא 

את תפקידה. 

טיעונים נגד מתן חסינות לחברי הכנסת:

טיעון אחד — 40%

החסינות מנוגדת לעקרון השוויון.  —

חברי הכנסת הם שמחליטים על הענקת חסינות )ולא גוף אחר(.  —

החסינות הניתנת בישראל רחבה יותר מזו הניתנת לחברי פרלמנט במדינות אחרות.  —

חבר כנסת עלול לנצל לרעה את החסינות שלו.  —

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


