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תלמידים יקרים,

ספר זה נועד לסייע לכם בלימודי האזרחות במהלך שנת הלימודים ובהכנה לבחינת הבגרות. בכתיבת 

הספר ניסיתי ליישם את כל הניסיון והידע שצברתי ב-20 שנות הוראה. במהלך השנים שבהן הגשתי 

תלמידים לבחינות הבגרות, התבררה לי החשיבות העליונה בתרגול של מגוון סוגי השאלות המופיעות 

בבחינה. שיחות עם מורים עמיתים חיזקו את התחושה שקיים קשר ישיר בין היקף התרגול להצלחה 

בבחינת הבגרות.

הספר הותאם למבנה האשכולות שפרסם הפיקוח על האזרחות. 

הספר כתוב בהתאמה למבנה בחינת הבגרות והעדכונים האחרונים.

מקצוע האזרחות מחייב רמת חשיבה גבוהה ויכולת התמודדות עם טקסטים מורכבים. תרגול מקיף 

יכולת התלמיד להתמודד עם מורכבות המשימות בבחינת הבגרות.  ומעמיק מסייע בבירור בשיפור 

ההחלטה לכתוב את הספר שלפניכם התקבלה מתוך צורך אמיתי שעלה מהשטח. במהלך ההוראה 

התברר לי ולמורים עמיתים שפעמים רבות אי אפשר לתרגל כראוי בכיתה, או לתת לתלמידים שיעורי 

בית לשיפור היכולת, בשל העובדה שלא היה בנמצא ספר מתאים. את הצורך הזה בא למלא הספר 

שלפניכם.

שיטת ההוראה באזרחות היא ספירלית ומדורגת. נושאים רבים יכולים להופיע בפרקים שונים ובנוסחי 

ידע פשוט, אפשר  "עקרון שלטון העם" בשאלה ברמת  תשאול מגוונים. לדוגמה, אפשר לשאול על 

לשלב את העיקרון בשאלה ברמת ידע מורכב, ואפשר גם לדרוש מהתלמיד לזהותו בשאלה המתארת 

אירוע, מבין מגוון עקרונות אפשריים. הדרך להתמודד עם עושר נוסחי התשאול היא כפולה. מצד אחד, 

תרגול בכל נוסחי התשאול. מן הצד האחר, הכרת נוסחי התשאול השונים. ניסיתי לתת מענה לדרישות 

אלו בספר. השאלות מסודרות בהתאם לנושאים בתוכנית הלימודים, בסוף הספר מופיעות ההגדרות 

של הזכויות והעקרונות השונים, וכן מרבית נוסחי התשאול המקובלים כיום בבחינת הבגרות. מאות 

השאלות החדשניות והמקוריות יאפשרו לכם לחדד את השליטה בחומר הלימוד, ולצמצם את ממד 

ההפתעה בבחינת הבגרות. 

יש טיפים לאורך הפרק שאלות ארוע.

אחד החלקים הקשים והמורכבים בבחינת הבגרות הוא קטע האנסין. בחלק זה נדרשת יכולת גבוהה של 

הבנת הנקרא ושליטה בנושאים השונים הכלולים בתוכנית הלימודים. בספר מופיעים 15 אנסינים לתרגול 

במגוון נושאים. בסוף הספר מופיעות חמש בחינות במתכונת הבגרות המעודכנת בשיטת "האשכולות". 

אני מקווה שהספר ישמש לכם מפתח לתרגול איכותי במהלך השנה ולהצלחה בבחינת הבגרות.

רענן נוימרק









פרק ראשון:

שאלות אירוע



שאלות אירוע

פקחים הפועלים מטעמה של חברת "מיקרוסופט ישראל" החרימו את מחשבו של מתכנת   .1

מחשבים. לטענת הפקחים, במחשב הותקנה תוכנת "חלונות" לא חוקית. המתכנת עתר 

בטענה  המחשב,  את  לו  להחזיר  "מיקרוסופט"  לחברת  שיורה  בדרישה  המשפט  לבית 

שמדובר בפגיעה בזכות בסיסית.

את  החרימה  כאשר  ישראל",  "מיקרוסופט  חברת  התבססה  שעליה  הזכות  את  והצג  ציין  א. 

המחשב. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

הזכות שעליה התב33ה חברת "מיקרו3ופט" כאשר החרימה את המחשב של מתכנת המחשבי% היא 

הזכות לקניי; רוחני (זכויות יוצרי%).

כל יצירה שאד% יוצר היא קניינו, ואי; להשתמש בה או לשנות אותה ללא רשותו. הכוונה היא להמצאה 

הרשומה כפטנט, ל3ימ; רשו%, ל3מל מ3חרי וכדומה.

במחשבי%.  חוקית  לא  "חלונות"  תוכנת  הותקנה  א%  לבדוק  כדי  פקחי%  שלחה  "מיקרו3ופט"  חברת 

מחזיק  שהוא  התברר  שערכו  שבבדיקה  כיוו;  מחשבי%,  מתכנת  של  מחשבו  את  החרימו  הפקחי% 

ברשותו תוכנת "חלונות" שאינה חוקית.

חברת "מיקרו3ופט" טענה לפגיעה בזכותה לקניי; רוחני. החברה שלחה פקחי% כדי לבדוק את חוקיות 

התוכנות המותקנות במחשבי%, וגילתה שמתכנת מחשבי% מחזיק במחשבו תוכנת "חלונות" ללא רישיו;. 

בנ3יבות אלו החליטה החברה להחרי% את המחשב, בטענה לפגיעה בזכותה לקניי; רוחני.



צילום ו/או העתקה מספר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

ציין והצג את הזכות שבשמה תבע המתכנת את החזרת המחשב.  ב. 

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.  

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

הזכות שבשמה תבע המתכנת את החזרת המחשב היא הזכות לקניי; חומרי.

ולשמור על רכוש שצבר, בלי לחשוש  ליהנות מרכושו,  לקניי; חומרי היא זכותו של כל אד%  הזכות 

שרכוש זה יילקח ממנו.

במחשבי%.  חוקית  לא  "חלונות"  תוכנת  הותקנה  א%  לבדוק  כדי  פקחי%  שלחה  "מיקרו3ופט"  חברת 

מחזיק  שהוא  התברר  שערכו  שבבדיקה  כיוו;  מחשבי%,  מתכנת  של  מחשבו  את  החרימו  הפקחי% 

ברשותו תוכנת "חלונות" שאינה חוקית. המתכנת עתר לבית המשפט בדרישה שיורה לחברת "מיקרו3ופט" 

להחזיר לו את המחשב.

המחשב הוא רכושו האישי של מתכנת המחשבי%. כאשר החליטה חברת "מיקרו3ופט" להחרי% את 

המחשב, בטענה שהותקנה בו תוכנת "חלונות" לא חוקית, הוא ראה בכ? פגיעה בזכותו לקניי; חומרי, 

לכ; פנה לבית המשפט בדרישה שיורה להחזיר לו את המחשב.

יש לשי% לב למילת המשימה בשאלה. א% 
כתוב הזכות/ העיקרו; הדמוקרטי, מדובר 

בזכות אחת או בעיקרו; אחד. לעומת 
זאת, א% כתוב זכות/ עיקרו; ללא הא 

הידיעה, הכוונה היא שיש יותר מאפשרות 
אחת נכונה.



שאלות אירוע

בדלק  חמור  זיהום  התגלה  התעופה,  שדות  ברשות  הדלק  מנהלת  שערכה  שגרתית  בבדיקה   .2

המוזרם למטוסים. בעקבות כך הורה שר התחבורה לעצור את כל המראות המטוסים מכל שדות 

התעופה בישראל. לדבריו קיים חשש שהדלק המזוהם יסתום את מסנני המנועים במטוסים 

עד להשבתתם המוחלטת.

סגירת שדות התעופה הביאה לביטולן של עשרות טיסות, ואלפי נוסעים שהיו אמורים לעזוב   

את ישראל בדרך האוויר, נתקעו בנמלי התעופה בלי יכולת להמריא ליעדיהם.

ציין והצג את הזכות שבשמה הורה שר התחבורה לעצור את המראות המטוסים.  א. 

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.  

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            



צילום ו/או העתקה מספר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

ציין והצג את הזכות של הנוסעים שנפגעה עקב זיהום הדלק.  ב. 

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.  

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

בקטע האנ3י; קראו תחילה את 
השאלות, ורק אחר כ? קראו את 
הטק3ט. ההתמודדות ע% קטע 

הקריאה קלה יותר כאשר המשימות 
המתייח3ות אליו ברורות.



שאלות אירוע

אחד מחברי הכנסת הגיש הצעת חוק שלפיה יש לקבל מועמד ששירת בצבא, כאשר שני מועמדים   .3

בעלי כישורים זהים מתמודדים למשרה בשירות המדינה. ההגדרה בהצעת החוק כוללת את כל 

מי שסיים שירות סדיר בצה"ל, במשטרה, במשמר הגבול או בשירות לאומי. לדברי יוזם החוק, 

טבעי שלמשרות בשירות הציבורי יתקבלו מי שתרמו מזמנם וממרצם למען המדינה.

נציגי האגודה לזכויות האזרח בישראל מתחו ביקורת נוקבת על החוק. לדבריהם, החוק פוגע   

בקבלה לעבודה בשירות המדינה בכל מי שלא שירתו בצה"ל, ובהם הפטורים כחוק משירות 

צבאי, כמו בעלי מוגבלויות, חרדים, ערבים, נשים דתיות, וחילוניות שנישאו לפני גיל הגיוס.

ציין והצג את המדיניות שבאה לידי ביטוי בהצעת החוק שיזם חבר הכנסת.  א. 

הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.  

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            



צילום ו/או העתקה מספר זה הינו מעשה לא חינוכי המהווה עבירה פלילית.

לזכויות  האגודה  נציגי  לטענת  החוק,  בהצעת  ביטוי  לידי  שבאה  המדיניות  את  והצג  ציין  ב. 

האזרח. הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

3מנו בטוש זוהר את המשימות 
בשאלות. כ? תהיו בטוחי% שלא 

שכחת% אA אחת מהמטלות.



שאלות אירוע

דיירים המתגוררים בפנטהאוז בבית דירות פנו לבית המשפט, בדרישה שיורה לדיירי הקומות   .4

הנמוכות לחדול לעשן במרפסותיהם. לטענתם, העשן של השכנים מהקומה התחתונה נכנס 

מהקומות  הדיירים  על  יאסור  המשפט  שבית  רצו  השכנים  בבריאותם.  ופוגע  ביתם  לתוך 

הנמוכות יותר לעשן סיגריות בחוץ בשעות מסוימות של היום. בית המשפט דחה את בקשת 

דיירי הפנטהאוז, וקבע שלא מצא כי העישון שתואר בפניו הוא סכנה בריאותית לאחרים.

למרות הפסיקה הברורה של בית המשפט, השכנים הכועסים אומרים שאין בכוונתם להפסיק   

בפני  על ההחלטה  לערער  בכוונתם  לדבריהם,  העישון.  נגד  את המסע המתוקשר שלהם 

ערכאה משפטית גבוהה יותר.

ציין והצג את הזכות שבשמה פנו דיירי הפנטהאוז לבית המשפט.  א. 

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.  

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            


