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أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان وربع.
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ב 		.מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
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ג 		.חומר עזר מותר בשימוש :אין.

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

				
ד 		.הוראות מיוחדות :אין.

خاصة :ال توجد.
د .تعليمات ّ

خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليّات حسابيّة ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسوّدة .كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان!

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

			

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

אזרחות ,קיץ תשע"ד ,מס' 034114
المدن ّيات ،صيف  ،2014رقم 034114

األول ( 14درجة)
الفصل ّ

السؤالين .2-1
أجب عن أحد ّ
 .1مجموعات أبناء شبيبة من حركات شبابيّة تمثّل تصوّرات مختلفة ومعنيّة بدفع أهداف اجتماعيّة
خاصة بها ،لم تجد مكانًا مالئمً ا لممارسة نشاطاتها في ساعات الفراغ خالل األسبوع
وثقافيّة ودينيّة ّ
الشبيبة إلى البلديّة وطلبوا منها المساعدة في تخصيص
السبب ،توجّ ه أبناء ّ
وفي نهايته .لهذا ّ
قطعة أرض مالئمة لنشاطاتهم في المدينة .بمساعدة ميزانيّة من البلديّة وتبرّعات جمعوها من
مصادر إضافيّة ،أقامت البلديّة مرف ًقا لهم في قطعة أرض كانت معدّ ة لالستعمال العامّ.
الس ّكان الذين يسكنون بجوار المرفق التماسً ا إلى المحكمة مطالبين فيه بإغالق المرفق.
قدّ م بعض ّ
الس ّكان ،عندما اقتنوا شققهم توجّ هوا إلى البلديّة لفحص التّخطيط المستقبليّ
حسب ادّعاء هؤالء ّ
للمنطقة ،ولم يُب َّلغوا بأنّ هناك نيّة إلقامة مثل هذا المرفق في حيّهم .حسب أقوالهم ،لو علموا
الشقق ،ألنّ النّشاطات الّتي تُمارَس في هذه المنطقة تسبّب ضجّ ة شديدة،
بذلك َلما اقتنوا هذه ّ
وعلى أثر ذلك تنخفض قيمة شققهم .رفضت المحكمة االلتماس.
أ .اذكر واعرض المبدأ الدّ يمقراطيّ الّذي تَحقَّق في إقامة المرفق.
اشرح كيف ينعكس هذا المبدأ في القطعة.
المس به ،حسب ادّعائهم.
ّ
للس ّكان تمّ
ب .اذكر واعرض ح ّقًا ّ
اشرح كيف ينعكس هذا الحقّ في القطعة.
.2

قرّرت الحكومة اإلسرائيل ّية العمل من أجل منع جفاف البحر الم ّيت ،الّذي ُيعتبر موق ًعا طبيع ّيًا
وسياح ّيًا مم َّي ًزا في العالم .إحدى الخطط الّتي بادرت إليها الحكومة لتحقيق هذه الغاية ُوضعت
بالتّعاون مع دولة األردنّ ،
ألن الحدود بين األردن ودولة إسرائيل تم ّر على امتداد البحر الم ّيت.
حسب هذه ّ
سيتم تحويل مياه ،بواسطة أنبوب ،من البحر األحمر إلى البحر الم ّيت.
الخطةّ ،
بعض أعضاء الكنيست النّاشطين من أجل حماية البيئة يطالبون الحكومة بطرح الخطّ ة لنقاشها في
إحدى لجان الكنيست ،بهدف طرح بدائل في ال ّلجنة للخطّ ة المقترَحة .يدّ عي أعضاء الكنيست
يمس بطابع البحر الميّت وبالثّروات الطّ بيعيّة فيه.
أنّ تطبيق هذه الخطّ ة يمكن أن ّ
أ .اذكر واعرض التّوجّ ه الوارد في وثيقة االستقالل (من بين التّوجّ هات إلى جهات
مختلفة) ،الّذي تح ّققه الحكومة اإلسرائيليّة في أعمالها المتع ّلقة بالبحر الميّت.
اشرح كيف ينعكس هذا التّوجّ ه في القطعة.
رسمي) الّذي ينعكس في
ب .اذكر واعرض نوع جهاز اإلشراف والمراقبة (رسميّ أم غير
ّ
المطالبة بإجراء النّقاش في ال ّلجنة.
اشرح كيف ينعكس نوع الجهاز هذا في القطعة.
/يتبع في صفحة /3
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אזרחות ,קיץ תשע"ד ,מס' 034114
المدن ّيات ،صيف  ،2014رقم 034114

الفصل الثّاني ( 40درجة)
في هذا الفصل عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة:
ّ
(لكل سؤال  9 -درجات)،
عن ثالثة من األسئلة 7-3
(للسؤال  13 -درجة).
السؤالين ّ 9-8
وعن أحد ّ
األقل  3-2جمل في ّ
أجب عن ثالثة من األسئلة ( 7-3اكتب على ّ
كل إجابة).
.3

اعرض تبريرً ا ديمقراط ّيًا لقيام دولة القوميّة.

.4

اعرض مكانة اللّغة العربيّة في إسرائيل.

.5

َ
المواطنة (الجنسيّة):
اعرض الطّ ريقتين التّاليتين للحصول على
طريقة حكم الدّ م وطريقة حكم األرض.

.6

ّانوي.
اعرض مصطلح التّشريع الث ّ

.7

اعرض فرقين بين القضاء الجنائيّ والقضاء المدنيّ .

السؤالين .9-8
أجب عن أحد ّ
.8

اعرض مصطلح التّفضيل المصحِّ ح.
الجوهري لسلطة القانون من خالل سياسة التّفضيل المصحِّ ح.
ّ
اشرح كيف يتحقّق المعنى

.9

اعرض قيمة الحرّ يّة.
اشرح كيف تستطيع الكنيست كسلطة تأسيسيّة أن تساهم في حماية قيمة الح ّريّة.
/يتبع في صفحة /4
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المدن ّيات ،صيف  ،2014رقم 034114

الفصل الثّالث ( 24درجة)

مت المواضيع الّتي في العنقود "أ" (توسّ ع في موضوع دولة إسرائيل كدولة
في هذا الفصل قطعتان .إذا تع ّل َ
يهوديّة) ،اقرأ القطعة  ،1وأجب عن اثنني من األسئلة الّتي تتعلّق بها.
مت المواضيع الّتي في العنقود "ب" (توسّ ع في موضوع السّ ياسة والحكم في إسرائيل) ،اقرأ القطعة 2
إذا تع ّل َ
(في صفحة  ،)5وأجب عن اثنني من األسئلة الّتي تتعلّق بها.
القطعة 1

قدّ مت مؤخّ رًا مجموعة من اإلسرائيليّين التماسً ا إلـى المحكمة العليا وطالبتها بالتّصريح فـي قرار حكم أنّهم
ّ
"يهودي" إلى
ّ
الس ّكان من
أبناء القوميّة اإلسرائيليّة ،والتّحديد بذلك أنّه يمكن تغيير تفاصيل القوميّة في
سجل ّ
"إسرائيليّ " .أراد مقدِّ مو االلتماس أن يشدّ دوا من خالل هذا التّغيير على عالقتهم بالدّ ولة ،النّابعة من مجرّد كونهم
مواطنين فيها ،بدون عالقة بمميّزات أخرى للهويّة .رفض القضاة االلتماس وحدّ دوا أنّه يجب إجراء نقاش عا ّم في
هذه المسألة ،وبأنّ المحكمة ليست المكان المناسب للخوض فيها.
إنّني أعارض موقف مقدِّ مي االلتماس إلى المحكمة .الهويّة اليهوديّة هي دينيّة وقوميّة على حدّ سواء ،وهي حجر
اليهودي؛ فقد أُقيمت الدّ ولة كحلّ
ّ
الصهيونيّة .أعتقد أنّه يجب على دولة إسرائيل أن تحافظ على طابعها
أساس ّ
ّ
الشديدة على م ّر األجيال ،وأُبيد قسم كبير منه في الكارثة .لهذا
اليهودي الذي عانى من المطاردات ّ
ّ
للشعب
ّ
السبب ،ينبغي على دولة إسرائيل أن تحافظ على كونها دولة جميع اليهود في العالم ،وأن تواصل كونها مركزًا
ّ
قوم ّيًا بالنّسبة لهم وأن تحرص على حمايتهم في كلّ مكان يتواجدون فيه.
تمس قيَم دولة إسرائيل كدولة يهوديّة بقيَمها كدولة ديمقراطيّة .في الواقع،
مع ذلك ،ال يجب حسب رأيي ،أن ّ
ّ
ّ
يوجب تعريف الدّ ولة كدولة يهوديّة أن يكون اليهود الجزء األكبر من السّ كان ،ولذلك اتّخاذ القرارات المتعلقة
بالحيّز العا ّم يجب أن يعبّر عن ذلك .كلّ هذا إلى جانب االعتراف باألق ّليّة العربيّة كأق ّليّة قوميّة ،بل وتعزيز هذا
االعتراف من خالل المحافظة على حقوقها الطّ بيعيّة والجماعيّة.
اليهودي ،وإنّي أؤيّد رفض
ّ
أيضا بدون التّنازل عن طابعها
تستطيع دولة إسرائيل ضمان قيام الدّ يمقراطيّة فيها ً
المحكمة الخوض في مسألة "القوميّة اإلسرائيليّة".

(معدّ حسب هآرتس)1/1/2014 ،

ّ
(لكل سؤال  12 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 12-10
انتبه :في القسم األوّل من ّ
كل سؤال (عرض المصطلح) ،عليك اإلجابة حسب ما تع َّلمتَه وليس
حسب القطعة.
.10

اعرض توجّ ه دولة جميع مواطنيها بالنّسبة لطابع دولة إسرائيل.
اشرح موقف الكاتب من هذا التّوجّ ه ،كما ينعكس في القطعة.

.11

الشتات.
اليهودي في ّ
ّ
وللشعب
اعرض المسؤوليّة المتبادلة وااللتزام المتبادل لدولة إسرائيل ّ
اشرح كيف تنعكس المسؤوليّة وااللتزام في القطعة.

.12

اعرض مبدأ حسم األكثريّة في الدّ يمقراطيّة.
اشرح كيف ينعكس تحقيق هذا المبدأ في أقوال الكاتب.

/يتبع في صفحة /5
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ّمت المواضيع الّتي في العنقود "ب" (توسّ ع في موضوع السّ ياسة والحكم في إسرائيل)،
إذا تعل َ
اقرأ القطعة  ،2وأجب عن اثنني من األسئلة الّتي تتع ّلق بها.
القطعة 2

قامت سلطات مح ّليّة كثيرة في الماضي بجباية ضريبة أمن وحراسة من ّ
سكانها ،باإلضافة إلى ضرائب األرنونا.
كان هدف ضريبة األمن والحراسة تمويل تشغيل مفتّشين يجولون شوارع البلدة ويحافظون على األمن فيها.
بالضجّ ة ومنع أعمال إتالف الممتلكات العامّة وغير
الس ّكان المتع ّلقة ّ
وظيفة المفتّشين هي معالجة شكاوى ّ
ذلك.
السلطات
لم تُموَّل هذه الخدمات من أموال األرنونا ،ألنّ الكنيست لم تصادق على ذلك .لذلك ألزمت بعض ّ
بلدي أقرّته وحصلت على مصادقة من
ّ
الس ّكان بالدّ فع مقابل خدمات الحراسة بموجب قانون مساعِ د
المح ّليّة ّ
وزارة الدّ اخليّة على ذلك.
الس ّكان في إحدى المدن التماسً ا إلى محكمة العدل العليا مطالبين بإبطال هذا القانون المساعِ د .قبلت
قدّ م ّ
محكمة العدل العليا االلتماس ،ووجّ هت انتقادات إلى وزارة الدّ اخليّة وإلى السّ لطات المح ّليّة .أقرّت محكمة
الس ّكان
يمس بح ّريّات ّ
الضرائب ،وألنّه ّ
العدل العليا أنّه يجب إبطال القانون المساعِ د ألنّه يناقض قواعد جباية ّ
بشكل مبالَغ فيه.
ّ
في أعقاب قرار الحكم ،سنّت الكنيست قانونًا جديدً ا ،تستطيع السّ لطات المحل ّية بموجبه أن تجبي ضريبة
خاصة الحتياجات الحراسة واألمن.
ّ
إنّني أؤيّد قرار محكمة العدل العليا ،الّتي قامت بوظيفتها ،لكنّني أعارض القانون الجديد الّذي سنّته الكنيست.
أعتقد أنّ علينا العمل من أجل إبطال القانون الجديد عن طريق المظاهرات والعرائض والتّوجّ ه إلى أعضاء الكنيست.
يمكننا بهذه ّ
الطريقة أن نطرح القانون لنقاش مجدَّ د ،وأن ندفع أعضاء الكنيست إلى اتّخاذ قرار بإبطاله .لكن إلى
الخاصة ،كما يُفترَض في الدّ ولة الدّ يمقراطيّة.
ّ
الضريبة
أن يبطل القانون يجب أن نواصل االنصياع له وأن ندفع ّ

(معدّ حسب هآرتس)29/11/2013 ،

ّ
(لكل سؤال  12 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 15-13
انتبه :في القسم األوّل من ّ
كل سؤال (عرض المصطلح) ،عليك اإلجابة حسب ما تعلَّمتَه وليس حسب
القطعة.
.13

للسلطة المركزيّة.
اعرض تبعيّة الحكم المح ّل ّي ّ
اشرح كيف تنعكس هذه التّبعيّة في القطعة.

.14

اعرض حماية حقوق اإلنسان كما تنعكس في قرارات حكم المحاكم في إسرائيل.
اشرح كيف تنعكس في القطعة حماية حقوق اإلنسان في قرارات حكم المحاكم في إسرائيل.

.15

الشعب في الدّ يمقراطيّة.
اعرض مبدأ حكم ّ
اشرح موقف الكاتب من تحقيق هذا المبدأ.

/يتبع في صفحة /6
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الرابع ( 22درجة)
الفصل ّ
ّ
(لكل سؤال  11 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 19-16
.16

يحدّ د قانون جديد في فرنسا أنّ قسمً ا من أعضاء البرلمان الفرنسيّ سيكونون من مواطنين
فرنسيّين يسكنون في دول أخرى .بعض المواطنين الفرنسيّين الّذين يعيشون في إسرائيل أعلنوا
عن ترشّ حهم ،وادّعوا بأنّه في حال انتخابهم ،سيعملون في البرلمان من أجل توطيد العالقات بين
فرنسا وإسرائيل ،وسيعملون من أجل ناخبيهم.
 اذكر واعرض شرط االنتخابات الدّ يمقراطيّة الّذي يهدف القانون الجديد في فرنسا إلىتحقيقه.
الشرط في القطعة.
اشرح كيف ينعكس هذا ّ

 .17قام فنّانون من مجاالت مختلفة ،كالرّسم والتّصوير والنّحت بتنظيم معرض ألعمالهم الف ّنيّة،
يعرضون فيه رسالة تدعو إلى محبّة اإلنسان أ ّيًا كان .كما يرغب الفنّانون في التّأكيد على الرّسالة
الّتي تدعو إلى وجوب تقبُّل اآلخر واحترام اختالفه .باإلضافة إلى تنظيم المعرض ،توجّ ه الفنّانون
إلى رؤساء دول في العالم كي يعملوا بحسب الرّسائل الّتي يعرضها الفنّانون في أعمالهم وأن يمنعوا
المس بأبناء البشر.
ّ
الجوهري) الّذي ينعكس في الرّسائل الّتي
ّ
(الشكليّ أم
 اذكر واعرض معنى الدّ يمقراطيّة ّيرغب الفنّانون في تمريرها.
اشرح كيف ينعكس هذا المعنى للدّ يمقراطيّة في القطعة.
		
السيّارات في إسرائيل ،األمر
السنوات األخيرة عدد المتقدِّ مين لالمتحانات العمليّة لقيادة ّ
 .18ازداد في ّ
الممتحنون أنّ عليهم اليوم العمل عدد ساعات
ِ
الممتحنين .ادّعى
ِ
الّذي أدّى إلى عبء كبير على
أكثر ممّ ا في الماضي .لذلك طالبوا وزارة المواصالت الّتي تشغّلهم ،بالعمل على مالءمة نطاق
وظائفهم للظّ روف الجديدة الّتي طرأت ،بهدف تخفيف العبء عنهم .لم تُستجَ ب مطالبهم،
وبدأوا بإضرابات جزئيّة ولم يُجروا امتحانات عمليّة.
الممتحنين.
ِ
المس به ،حسب ادّعاء
ّ
 اذكر واعرض نوع الحقوق الّذي تمّاشرح كيف ينعكس هذا النّوع للحقوق في القطعة.
		
/يتبع في صفحة /7
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 .19يدور في المجتمع اإلسرائيليّ جدل حول تحقيق المفهوم الدّ يمقراطيّ ال ّليبراليّ في الحيّز العا ّم في
الدّ ولة.
الفردي ،وهناك مَن يعارض ذلك ويطالب
ّ
هناك مَن يؤيّد تبنّي المفهوم الدّ يمقراطيّ ال ّليبراليّ -
بتبنّي مفهوم ديمقراطيّ ليبراليّ آخر.
عَ بِّر عن موقفك في هذه المسألة.
اعرض تعليلين يدعمان موقفك ويعتمدان على مصطلحات من مجال المدنيّات.
احرص في كتابتك على المركِّ بين التّاليين:
أ .ادّعاء  -عرض موقفك في المسألة بوضوح.
ب .تعليل  -عرض تعليلين ،تدعم بواسطتهما ادّعاءك ،يتضمّ نان مصطلحات ومعلومات
من تع ّلمك للمدنيّات.
		

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

