
פתרון שאלון הבגרות באזרחות

(ח"מתוך שאלון אזרחות קיץ תשע)

 המצגת נערכה ע"י ניר הוניג
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



צדדיותחדשאלות אירוע –פרק רביעי 

( 20–16).שתייםמתוכן יש לענות על , בפרק זה יש חמש שאלות•

.  שאלות אירוע חד צדדישלוש•

(במשפט)כתיבת שם המושג :ציין•

רכיבי המושגכלהצגת :הצג•

:הסבר•

.  שאלות הבעת עמדהשתי•

.הסבר מה קרה בקטע הרלוונטי לשאלה✓

.המושגהסבר מה הקשר בין מה שקרה בקטע לבין אחד מרכיבי ✓



שאלות הבעת עמדה 

!שיניתי את השאלות בהתאמה לנדרש בבחינה הקרובה –שימו לב •

(20–19)שתי שאלות  •

יש לבחור שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות ולקשר  •
.  אותם לסוגיה המוצגת בשאלות אלה

:חובה•

(בעד או נגד)להציג טענה ברורה ➢

.  המנוגד לטענהואחד בעד הטענה אחד : להציג שני נימוקים ➢



וזאת ללא  . ארגוני נכים בישראל דורשים להעלות את הקצבאות לנכים לגובה שכר המינימום הקבוע בחוק. 19

.  יש התומכים בהעלאת גובה הקצבה ויש המתנגדים לכך. קשר למידת המוגבלות של הנכה

:  הקפד על הרכיבים הבאיםבכתיבתך 

.הצגת עמדתך בעניין באופן ברור-טענה -א

נושאים מתחום  / ערכים / אינטרסים/ הצג נימוק אחד מרכזי התומך בעמדתך ומתבסס על מושגים-ב

.  האזרחות

נושאים מתחום  / ערכים / אינטרסים / הצג נימוק התומך בעמדה ההפוכה לעמדתך ומתבסס על מושגים -ג

.  האזרחות



:תשובה

. העלאת קצבאות הנכים במדינת ישראלאני בעד : הטענה. 19

.הבחנההמושגעלמתבסס:בעמדתיהתומךנימוק

להלתתשישמיוחדתקבוצהמזהההמדינהכאשרהמדינהשלמדיניותהיאהבחנה

הרלוונטילשוניהקשורהמוצדקתסיבהבשלזאת.שוויוןלקדםמנתעלמיוחדיחס

.אחריחסלהלתתומצדיקהמאפשר,מהחברההקבוצהשל

שמגבלותיושונהכציבור,הנכיםבציבורלהבחיןהמדינהעל,הבחנהשלזוברוח

לציבורלתתמוצדקהכרחיוצרזהשוני.האוכלוסייהמשאראותומבדילותהגופניות

אחראדםכלכמושוויוניבאופןלחיותלנכיםשיאפשרוכספיותהקצבותהנכים

.נכותבעלשאינובמדינה



.כלכליותחברתיותזכויותהמושגעלמתבסס:לעמדתיהמנוגדנימוק

הזכויות.נאותהחייםרמתעלהשמירהבתחוםלאזרחיםהמדינהשמעניקהזכויותהןכלכליות–החברתיותהזכויות

נוקטתבהחברתיתהכלכליתלגישהבהתאםניתנותוהןמדינהבכלשונההיקפןכלומר,מידתיותזכויותהןהחברתיות

,השארבין,הכוללתסבירהחייםרמתבמדינהולתושביםלאזרחיםלהעניקהיאהחברתיותהזכויותמטרת.המדינה

,(לחינוךזכות)השכלהלרכושאפשרותמתן,בחינםאוסבירבמחיררפואיטיפוללקבלאפשרות,סוציאליותזכויות

.(לדיורהזכות)דיורהשגתלשםאמצעיםמתןוכןסביריםעבודהתנאיהבטחת

שלביכולתתפגעהיא,שוניםנכותסוגיביןתבחיןולא,קצבאות,בכללותוהנכיםלציבורתעניקוהמדינהבמידה

המדינהעל.סבירהחייםברמתלחיותמנתעללאמצעיםהזקוקותבמדינהנוספותלקבוצותאמצעיםלספקהמדינה

לכלקצבההענקתאולם,גבוההנכותדרגתבשלעצמםאתלפרנסאולעבודמסוגליםשלאלנכיםקצבאותלהעניק

,השגהברלדיורהקשוריםאחריםבתחומיםחברתיותזכויותלהבטיחהמדינהשלהכלכליתביכולתתפגע,זהציבור

לכן.למדינהמסומשלםלעבודההיוצאלציבורהעסקהתנאיוהבטחתלחברההנדרשיםרפואיטיפוללקבלתאמצעים

.סבירהאיננההנכיםציבורלכלקצבאותמתן



.  ומעלה16תקנות תעבורה מגבילות את השימוש באופניים חשמליים לרוכבים מגיל . 20

יש הטוענים שבגלל התאונות הרבות שבהן רוכבי אופניים חשמליים מעורבים יש להעלות  

בכתיבתך  . הבע דעתך בעניין זה. ויש המתנגדים לכך, את הגיל שבו יותר לרכוב עליהם

:  הקפד על הרכיבים הבאים

.הצגת עמדתך בעניין באופן ברור-טענה -א

נושאים  / ערכים / אינטרסים/ נימוק אחד מרכזי התומך בעמדתך ומתבסס על מושגיםהצג -ב

. מתחום האזרחות

נושאים  / ערכים / אינטרסים / הצג נימוק התומך בעמדה ההפוכה לעמדתך ומתבסס על מושגים -ג

. מתחום האזרחות



.העלאת גיל הרוכבים על אופניים חשמלייםאני בעד : הטענה. 20

.גוףושלמותביטחוןלחייםהזכות:ראשוןנימוק

עלאחראיתלהיותהמדינהעל.בגופולפגועואיןבביטחוןלחיותזכותישאדםלכלכיקובעתהזכות

.השוניםהביטחוןכוחותידיעלוכןבאדםפגיעהמפניהמרתיעהחקיקהידיעלוזאתלאדםביטחוןאספקת

מוחשיתסכנהמהווההואכאשרוזאתהאדםשלוביטחונובחייולפגועניתןבהםחריגיםמקריםישלעיתים

.אחרלאדם

שלוביטחונםחייהםעללשמורמנתעלוזאת,חשמלייםאופנייםעלהרוכביםגילאתלהעלותישלדעתי

.אלהבאירועיםהנפגעהצדאתויםהמהורגלהולכיעלוכןכרוכביםונערותנערים

שעלוליםהאזרחיםשלוהחייםהביטחוןשמירתלטובתותפעלחובתהאתתממשהמדינה,למעשהכך

.חשמלייםאופנייםהכוללותדרכיםבתאונותמעורביםלהיות



.התנועהלחופשהזכותהמושגעלמתבסס:לעמדתיהמנוגדנימוק

וזאת,חופשיבאופןלמקוםממקוםלנוערשאיאדםכלכיקובעתהתנועהלחופשהזכות

תנועהלאפשרמחויבהשלטון.עבריינימעשהמבצעולאבזולתפוגעלאהואעודכל

בין,כולליםוהם,תנועההגבלתהמאפשריםמשפטייםצוויםקיימים.במדינהחופשית

.בכפייהואשפוזמהארץיציאהאיסורצו,מעצרצו,מאסרצו:השאר

ונערותנערים.להתניידונערותנעריםשלביכולתתפגע,חוקפיעלהרכיבהגילהעלאת

בכלילנועעליהםאוסרתהמדינהכאשרלכן.נהיגהרישיוןלקבליכוליםאינם16בגיל

פוגעתובכךלהתניידיכולתםאתמגבילההיאמהירהתנועההמאפשרים,חשמלייםרכב

.התנועהלחופשבזכותם






