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במהלך עבודות הרחבה של אחד מכבישי הארץ נחשפו חורבות של יישוב עתיק. בחפירות שערכו  1

ארכאולוגים שהוזעקו למקום התגלו שרידי בית כנסת קדום, אבני בניין שעליהן חרוטות מנורות וכתובות בכתב 

ריהם, עברי עתיק. כדי שלא לפגוע בממצאים דרשו הארכאולוגים להטות את מסלולו של הכביש. לדב

הממצאים שהתגלו הם שרידים מן העבר היהודי בארץ־ישראל לכן יש להקים במקום גן לאומי ובו יוכלו אזרחי 

 המדינה להתבונן בממצאים וללמוד על העבר. 

בתגובה לדרישה זו הודיע משרד התחבורה כי התנאים הפיזיים במקום אינם מאפשרים כל שינוי בתוכניות 

הכרחי לשמירה על שלום הנוסעים ועל זרימה יעילה של התחבורה, וכל שינוי עלול .התכנון המקורי של הכביש 

להקשות על הנוסעים ואף לסכן אותם. לכן הוחלט שהממצאים הארכאולוגיים יועברו למוזאון מתאים והכביש 

 ייסלל כמתוכנן.

  

 ל הארכאולוגים.ציין והצג את סוג הלאומיות )אתנית או פוליטית( שעליו התבססה הדרישה ש     א. 

 הסבר כיצד סוג לאומיות זה בא לידי ביטוי בקטע.

 ציין והצג את הזכות שמשרד התחבורה ביקש לממש בתכנון הכביש.     ב. 

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

  

בוועדה בכנסת התקיים דיון בהשתתפות השר לביטחון הפנים בנושא הצעת החוק ממשלתית שיקנה . 2

רה סמכות לקבל מחברות הסללואר את מיקומו של מתקשר למוקד החירום של המשטרה באופן למשט

 אוטומטי עם קבלת השיחה במוקד, כמו כן מוצע כי נתוני המיקום יישמרו במאגר מידע ייעודי של המשטרה.

ום ודרשו במהלך הדיון העלו חברי כנסת מהאופוזיציה ספקות על הצורך ביצירת מאגר של הפונים למוקד החיר

לשנות את הצעת החוק כך ששמירת המידע תוגבל בזמן. לטענתם, איסוף המידע נותן כוח רב למשרד 

 .לביטחון פנים שעלול לנצלו לרעה

   

 את הזכות שעלולה להיפגע כתוצאה מהחוק המוצע. ציין והצג      א. 

 הסבר כיצד זכות זו מתבטאת בקטע.        -

  

 מנגנון הפיקוח והביקורת )פורמאלי או בלתי פורמאלי( בטענת חברי האופוזיציה. ציין והצג את סוג     ב. 

 הסבר כצד סוג מנגנון זה מתבטא בקטע.        -
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 פרק שלישי

 השאלות הבאותקראו בעיון את הטקסט וענו על 

לאחרונה הובאה לבית הדין לעבודה תביעה לבטל קורסים להכשרה מקצועית שניתנים על ידי 

מאחר ובקורסים אלו יש הפרדה מגדרית: קורסים לנשים וקורסים המדינה לאוכלוסייה חרדית 

ין. התביעה לבית הדין הוגשה מטעם "שדולת הנשים" לגברים. פרט לכך הקורסים זהים לחלוט

בטענה כי ההפרדה פוגעת בזכות לשוויון. התכנית שהציעה המדינה  נוצרה בעקבות העוני שבחברה 

החרדית שמסיבות רבות אינה חלק מכוח העבודה במדינת ישראל. לפי תוכנית זו, המדינה תקיים 

נס. כך יצאו רבים מחיי עוני . התוכנית היא חלק השתלמויות מקצועיות שיאפשרו רכישת מקצוע מפר

 מהחלטת הממשלה על שילוב החברה החרדית בשירות המדינה.

. ניסיונות קודמים לשלב חרדים בתוכניות אלו לא צלחו. החרדים חששו מלהצטרף, ככל הנראה בשל 

דים המחסום הבעייתי של לימודים משותפים לגברים ונשים. הטאבו בחברה החרדית על לימו

משותפים עם נשים הוא חזק ובעייתי. משום כך, בצדק, בחרה המדינה לפתוח  תוכנית עם הכשרה 

לגברים ולנשים בנפרד.  על ההחלטה להעביר הכשרה עם הפרדה מגדרית עתרה שדולת הנשים 

לבית הדין לעבודה, בטענה לאפליה אסורה נגד נשים.  לדעתי יש לכבד את דרישתם של החרדים 

 נים לוותר על אורחות חייהם גם אם יש בכך פגיעה בערכים של קבוצות שמאל ליברליות.שאינם מוכ

שדולת הנשים ניצחה בעתירה ובית המשפט אסר על המשך קיום הלימודים בהפרדה מגדרית. פסק 

האם לא ניתן לקיים הכשרה  —הדין של השופטת דן  בשתי שאלות: האחת, האם ההפרדה הכרחית 

האם בכל מקרה החשיבות של שילוב חרדים בשירות המדינה מצדיקה את משותפת; והשנייה, 

 האפליה כלפי נשים והפגיעה בערך השוויון. בית הדין לעבודה פסק נגד המדינה בשתי השאלות.

זהו ניצחון מוחץ לשדולת הנשים ומפלה צורבת לעמדת המדינה, אבל גם מפלה לאינטרס הלאומי.  

ינה בדקה עד תום את הצורך בהפרדה המגדרית של ההכשרה, אף שבית הדין לא השתכנע כי המד

הוא  —שבלעדיה החרדים לא היו נענים לתוכנית משפיעים  —החשש של המדינה שהוביל להפרדה 

מבוסס. לראיה, ניסיונות קודמים לשלב חרדים בתוכנית עתודות כשלו, וגם כל המומחים לחברה 

בנים, אנשי אקדמיה היו נחרצים בדעתם כי אם החרדית שייעצו למדינה, כולל ח"כים חרדים, ר

היא חייבת לקיים  —ולא רק לחרדים מודרניים  —המדינה רוצה לפנות לכל גווני החברה החרדית 

הפרדה מגדרית. ההפרדה בהכשרות המקצועיות גובה מחיר עצום מהנשים, שפחות קורסים פתוחים 

 צדקת.בפניהן, שלומדות בקורסים פחות איכותיים, והיא לא מו
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 רביעיפרק 
 

 

למדינת ישראל, ינפיק בנק ישראל מטבעות  70. לקראת יום העצמאות ובמסגרת חגיגות שנת ה־14

שנות עצמאות המדינה. הבנק ינפיק כמה מטבעות זיכרון לציון נושאים, הישגים,  70זיכרון לציון 

ואירועים בעלי חשיבות ייחודית בתולדות העם ומדינת ישראל. המטבעות יכללו ערכים, מקומות 

 תבליט של מגן דוד ועוד סמלים המבטאים קשר לעם היהודי.

 

 .  ציין והצג את סוג הלאומיות המתבטא בהנפקת המטבעות המיוחדים          -
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. ממשלת ישראל החליטה לסייע בפיתוח כפרי נוער המיועדים באופן מלא לנוער נושר בסיכון 15

מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות והמצויים בפריפריה הגיאוגרפית. פיתוח כפרי נוער נועד להתמודד עם 

לטפח את ההון  הצורך בפיתוח תשתיות ומבני ציבור למערכות חינוך על מנת לסייע לנוער בסיכון

 האנושי.

 המתבטא בהחלטת הממשלה. סוג הזכויותציין והצג את   -

 הסבר כיצד סוג זכויות זה מתבטא בקטע.  - 

  

"במדינת ישראל יש מקום לכולם, לכל  . בנאומה בטקס קבלת פרס ישראל אמרה מרים פרץ:  61

קשת הצבעים,  ואם תחסר פיסה אחת מהפאזל, התמונה לא תהיה שלמה.. על כן איני מוכנה לוותר 

 "על שום חלק מעמי

  

 המתבטא בדבריה של מרים פרץ העיקרון  הדמוקרטיציין והצג את  - 

 הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.
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 מדהשאלת ע. 17

בערים שונות בעולם פועל הסדר לפיו בעלי דירות פרטיות משכירים את דירתם, באמצעות 

אתרי אינטרנט ייעודיים, לתיירים המבקשים ללון בדירה במקום בבתי מלון בעיר. חלק 

מהמדינות חוקקו חוקים האוסרים זאת, בעוד שבמדינות אחרות ההסדר מתקיים. יש 

בחקיקה  הסדר כזה בישראל, ואילו אחרים מבקשים הסוברים כי על המדינה לאסור 

 להתירו.

הבע עמדתך בעניין זה. הצג נימוק אחד התומך בעמדתך ונימוק אחד התומך בעמדה 

 המנוגדת לעמדתך. על הנימוקים לכלול מושגים מתחום האזרחות.

 

 בתשובתך עליך לכלול:

 לסוגייה()בעד או נגד והתייחסות הצגת עמדתך באופן ברור. - טענה א.

 המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות. הצג נימוק לעמדתך - ב. הנמקת עמדתך

לעמדתך, המבוסס על מושגים  מנוגדתהצג נימוק לעמדה ה-  הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 וידע מלימודי האזרחות.

  

 בהצלחה
  

  

 


