
 שאלות עמדה 

 חורף עח' 

  הקבוע   המינימום  שכר  לגובה  לנכים  הניתנות  הקצבאות   את  להעלות  דורשים   בישראל נכים ארגוני

  ויש   לנכים   הקצבה  גובה בהעלאת  התומכים  יש .הנכה  של  המוגבלות  למידת  קשר   ללא  וזאת  ,בחוק

  .לכך המתנגדים

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

 :האלה הרכיבים על הקפד בכתיבתך .האזרחות מתחום

   .בבירור  בעניין עמדתך הצגת — טענה .א

 ,האזרחות מלימודי וידע מושגים בהם שכלולים נימוקים שני הצגת — הנמקה .ב

 . טענתך  את תבסס ובעזרתם

  

  הטוענים יש .ומעלה 16 מגיל לרוכבים חשמליים באופניים  השימוש את מגבילות התעבורה תקנות

 יּותר  שבו הגיל את להעלות יש מעורבים חשמליים אופניים  רוכבי שבהן הרבות התאונות שבגלל

  .לכך המתנגדים ויש ,עליהם לרכוב

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

 :האלה הרכיבים על הקפד בכתיבתך .האזרחות מתחום

   .בבירור  בעניין עמדתך הצגת — טענה .א

 ,האזרחות מלימודי וידע מושגים בהם שכלולים נימוקים שני הצגת — הנמקה .ב

 . טענתך  את תבסס ובעזרתם

  



 קיץ עח 

 

ועיריית חיפה החליטו לאסור כניסת כלי רכב ישנים לתחומי העיר כדי להפחית את  המשרד להגנת הסביבה 
 . יש התומכים באיסור זה ויש המתנגדים לו. רמת זיהום האוויר

נימוק — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג . הבע את עמדתך בעניין זה  

 . לךלעמדה המנוגדת לש (אחר )אחדלעמדתך ונימוק  אחד

 :  בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה 

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה . א 

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

המבוסס על מושגים וידע  , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג
 .מלימודי האזרחות

 

הכנסת דנה באפשרות לחייב את ספקי האינטרנט למנוע מקטינים אפשרות לגלוש באמצעות הטלפונים  
 יש התומכים בהצעה זו ויש  . הסלולריים שלהם באתרי הימורים או באתרים שיש  בהם תכנים פוגעניים

 המתנגדים לה.  

נימוק — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג הבע את עמדתך בעניין זה.  

 . לעמדה המנוגדת לשלך (אחר )אחדלעמדתך ונימוק  אחד

 בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:   

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה . א 

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

המבוסס על מושגים וידע  , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — נוגדתהנמקת העמדה המ  .ג
  .מלימודי האזרחות

 
 

  



 חצב ברק עח' 

  מרכיבים   בהם  שיש   מזון  מוצרי  בולט   בסימון  לסמן   המזון  יצרני   את  לחייב   החליט  הבריאות  משרד

   .לה המתנגדים ויש זו בהחלטה התומכים יש .לבריאות להזיק העלולים

  האזרחות   מתחום  מושגים   על  המתבססים   נימוקים שני הצג  .זה  בעניין  עמדתך  את  הבע  

 . לשלך המנוגדת לעמדה( אחר  )אחד ונימוק לעמדתך אחד נימוק— 

   :האלה הרכיבים על הקפד בכתיבתך 

 .ברור  באופן עמדתך את הצג — טענה .א

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

  האזרחות

  על המבוסס ,לעמדתך  המנוגדת לעמדה נימוק הצג  — המנוגדת העמדה הנמקת .ג

 . האזרחות מלימודי וידע מושגים

 

 וישדרו  שיצלמו  מצלמות  הספר  בבתי  בכיתות  להציב  הרשויות  החליטו  בהודו  המחוזות  מן  באחד 

  הנייד   הטלפון  באמצעות  אלה  בשידורים  לצפות  יוכלו  התלמידים  הורי  . בהן  המתרחש   את  אמת  בזמן

 .לה המתנגדים ויש זו בהחלטה התומכים יש .להגיב גם יוכלו הצורך ובמקרה שלהם

  האזרחות   מתחום  מושגים   על  המתבססים   נימוקים שני הצג  .זה  יןבעני   עמדתך  את  הבע 

 . לשלך המנוגדת לעמדה( אחר  )אחד ונימוק לעמדתך אחד נימוק— 

   :האלה הרכיבים על הקפד בכתיבתך 

 .ברור  באופן עמדתך את הצג — טענה .א

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

  
המבוסס על מושגים  , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג

 .וידע מלימודי האזרחות
 

  



 חורף עט 

שלהם   הלימודים  ותוכנית  החינוכית  שַהגישה  חדשים  פרטיים  ספר  בתי  בישראל  קמו  האחרונות   בשנים 

שלעיתים נדרשים לשלם לבתי ספר אלה וכן תנאי התשלום הגבוה  .  מיוחדות ומתאימות לתלמידים רבים

 .הקבלה שלהם אינם מאפשרים לכל תלמיד להתקבל ללימודים בהם

 .ויש המתנגדים לכךיש התומכים בקיומם של בתי הספר האלה,  

נימוק  —הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  הבע את עמדתך בעניין זה.    

 . לעמדה המנוגדת לשלך (אחר) לעמדתך ונימוק אחד אחד

 :  בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה 

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה . א 

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

המבוסס על מושגים  , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג

 וידע

 .אזרחותמלימודי ה

 

אך יש הורים ,  משרד הבריאות ממליץ לחסן ילדים נגד מחלת החצבת משום שזוהי מחלה קשה ומידבקת

הורים של כמה תלמידים ,  בשל גידול במספר החולים במחלה.  המסרבים לחסן את ילדיהם מסיבות שונות

 . דרשו לאסור על ילדים שאינם מחוסנים נגד מחלה זו להיכנס למוסדות החינוך

 יש התומכים בהטלת איסור כזה ויש המתנגדים לו.  

החינוך.    למוסדות  כניסה  לאסור  ההורים  דרישת  בעניין  עמדתך  את  נימוקים  הבע  שני  הצג 

 .לעמדה המנוגדת לשלך (אחר) לעמדתך ונימוק אחד  נימוק אחד —המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  

 :  בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה 

 . את עמדתך באופן ברור הצג — טענה . א 

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

המבוסס על מושגים  , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג

 וידע

 .מלימודי האזרחות

  



 

 קיץ עט 

 

שרשימת מועמדים צריכה לקבל כדי להיות מיוצגת  הוא שיעור מסוים מקולות המצביעים  ' אחוז החסימה'

משמעות . והוא שווה ערך לכארבעה מנדטים בכנסת, מן הקולות 3.25%כיום אחוז החסימה הוא . בכנסת
 . הדבר שמפלגה שקיבלה פחות מארבעה מנדטים לא תיכנס לכנסת

שיעור נמוך במערכת הבחירות האחרונה עלתה לדיון השאלה אם יש להוריד את אחוז החסימה ל 

                          .ובכך לאפשר לרשימת מועמדים שתקבל פחות מארבעה מנדטים להיכנס לכנסתיותר, 

   .ויש המתנגדים לכךיש התומכים בהורדת אחוז החסימה לשיעור נמוך יותר,  

וק נימ — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג הבע את עמדתך בעניין זה.   

 . לעמדה המנוגדת לשלך (אחר )אחדלעמדתך ונימוק  אחד

 :  בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה 

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה . א 

 . הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי אזרחות — הנמקת עמדתך .ב

 המבוסס על מושגים וידע  , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג
 .מלימודי האזרחות

 

לאחרונה הועלתה הצעה שבתהליך מינוי השופטים  . הוועדה למינוי שופטים היא ׁשְמַמָנה שופטים בישראל 
ייערך למועמדים שימוע בכנסת שבו יוכלו חברי כנסת לשאול את המועמד לתפקיד שופט שאלות על 

 .כישוריו ועמדותיו

 תחליט הכנסת אם לאשר את מינויו של המועמד לתפקיד שופט.לאחר השימוע  

    .ויש המתנגדים לכךיש התומכים בהצעה לכלול שימוע בהליך מינוי שופטים,  

נימוק — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג הבע את עמדתך בעניין זה.   

 . לעמדה המנוגדת לשלך (אחר )אחדלעמדתך ונימוק  אחד

 בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:   

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה . א 

 . הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי אזרחות — הנמקת עמדתך .ב

 המבוסס על מושגים וידע  , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג
 .מלימודי האזרחות



 חצב ברק עט' 

 

מערכת בחירות מתעורר דיון בנוגע לשאלה אם יש לאפשר למפלגות שבמצע שלהן יש רעיונות  בכל 
יש הטוענים שצריך לפסול . השוללים את האופי היהודי או הדמוקרטי של המדינה להתמודד בבחירות

 . מפלגות אלה ולא לאפשר להן להתמודד בבחירות ויש המתנגדים לכך

  אחדנימוק — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג הבע את עמדתך בעניין זה. 

 . לעמדה המנוגדת לשלך (אחר )אחדלעמדתך ונימוק 

 בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה: 

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה .א 

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

 המבוסס על מושגים וידע , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — דתהנמקת העמדה המנוג .ג
 .מלימודי האזרחות

 

התלוננו כי בעלי הדירות מנצלים את מצוקת הדיור ומעלים בכל  , בעיקר באזור המרכז,  שוכרי דירות רבים
ההצעות אחת . עניין שכר הדירה הגבוה באזור המרכז נדון בכנסת. שנה את שכר הדירה בשיעור גבוה

,  שעלתה לדיון במליאה הייתה לאסור על בעלי הדירות להעלות בכל שנה את שכר הדירה בשיעור גבוה
 .ולהתיר להם להעלותו בשיעור נמוך שתקבע הכנסת מראש

 יש התומכים בהצעה זו ויש המתנגדים לה. 

  אחדנימוק — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג הבע את עמדתך בעניין זה. 

 . לעמדה המנוגדת לשלך (אחר )אחדלעמדתך ונימוק 

 בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:  

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה .א 

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

 על מושגים וידע  המבוסס , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג
 .מלימודי האזרחות

  



 

 חורף פ' 

משרד החינוך מאפשר לבתי ספר שרוצים להוסיף לתוכנית הלימודים שלהם לימודי העשרה ִלְגבות מהורי  
ורק מי שמעוניין  , לימודי ההעשרה הם לימודי רשות ולא חובה. התלמידים תשלום מיוחד בעבור זאת

 .  שילדיו ישתתפו בהם צריך לשלם

 יש התומכים בגביית תשלום מן ההורים בעבור לימודי העשרה ויש המתנגדים לכך.  

נימוק — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג הבע את עמדתך בעניין זה.  

 . לעמדה המנוגדת לשלך (אחר )אחדלעמדתך ונימוק  אחד

 :  בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה 

 . באופן ברור הצג את עמדתך — טענה . א 

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

 המבוסס על מושגים וידע , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — הנמקת העמדה המנוגדת .ג
 .מלימודי האזרחות

 

נדליזם באמצעות  שוד וו, בעקבות כמה מקרים של ירי. יש מדינות שבהן אפשר לרכוש נשק ללא הגבלה
דרשו האזרחים להגביל את מכירת הנשק במדינה ולקבוע כללים ברורים בנוגע  , נשק באחת המדינות

 .  להרשאות של רכישת נשק והחזקתו

 יש התומכים בדרישה זו ויש המתנגדים לה. 

נימוק — נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  שניהצג הבע את עמדתך בעניין זה.  

 .  לעמדה המנוגדת לשלך (אחר )אחדלעמדתך ונימוק  אחד

 :  בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה 

 . הצג את עמדתך באופן ברור — טענה . א 

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

 המבוסס על מושגים וידע , הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך — מנוגדתהנמקת העמדה ה .ג
 .מלימודי האזרחות

 

 


