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אזרחות

المدنيات

יחידת לימוד רביעית

الوحدة التعليمية الرابعة

מדיניות חברתית כלכלית

הוראות לנבחן

السياسة االجتماعية -االقتصادية
للممتحن
تعليمات
َ

א .משך הבחינה :שעתיים.

أ .م ّدة االمتحان :ساعتان.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

ب .مبىن االمتحان وتوزيع الدرجات:

בשאלון זה שלושה פרקים.

يف هذا النموذج ثالثة فصول.
األول –  35درجة
الفصل ّ
الفصل الثاين –  35درجة
الفصل الثالث –  30درجة

פרק ראשון

 35 -נקודות

פרק שני

 35 -נקודות

פרק שלישי  30 -נקודות
סה"כ

 100 -נקודות

اجملموع  100 -درجة

ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ج .مو ّاد مساعدة يُسمح استعماهلا :ال توجد.

ד .הוראות מיוחדות :אין.

خاصة :ال توجد.
د .تعليمات ّ

مسودة (رؤوس أقالم ،حسابات وما شابه).
اكتب يف دفرت االمتحان فقط ،يف صفحات ّ
كل ما تريد كتابته ّ
خاصةّ ،
مسودة.
تستعملها
صفحة
كل
أس
ر
يف
دة"
"مسو
اكتب
االمتحان!
إلغاء
مسودة على أوراق خارج دفرت االمتحان قد تسبّب
ّ
ّ
كتابة ّ
ّ

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רישום טיוטות כלשהן על דפים מחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה.

وللممتحنين على ح ّد سواء
للممتحنات
موجهة
ترد التعليمات في هذا النموذج بصيغة المذ ّكر وهي ّ
َ
َ
בהצלחה!

نتمنّى لكم النجاح!
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األسئلة

األول ( 35درجة)
الفصل ّ
(نص مكتوب وكاريكاتري) .اقرأ القطعتني ،وأجب عن سؤالني؛ عن السؤال ( 1إلزامي)،
أمامك قطعتان ّ
وعن أحد السؤالني .3-2
القطعة "أ" :اكتشاف غاز في شواطئ إسرائيل
املتوسط ،اكتشاف غاز
جممع "لڤيتان" يف شاطئ البحر األبيض ّ
األول  2010أنّه متّ يف ّ
نُشر يف كانون ّ
مكعب .الغاز هو أحد املوارد الطبيعية اليت متتلكها الدولة .أتاحت الدولة
بكمية تبلغ  453مليار مرت ّ
ّ
املتوسط .بعد العثور على
لبعض املبادرين
ّ
اخلاصني باالستثمار يف البحث عن الغاز يف البحر األبيض ّ

اجملمع حسب تقديرهم ،يبلغ  80مليار
صرح املستثمرون أ ّن الربح املتوقّع من ّ
ّ
جممع النفط "لڤيتان"ّ ،
عام حول الضرائب اليت جيب فرضها على هذه
دوالر تقريبًا .يدور يف هذه األيّام جدل مجاهريي ّ
األرباح.
حصة الدولة من أرباح اكتشافات الغاز  .33%على ضوء االكتشافات
ّ
حّت قبل وقت قصري ،كانت ّ
األخرية وعلى ضوء الضغط اجلماهريي ،أقامت احلكومة جلنة (جلنة شيشينسكي) حبثت نسبة الضرائب
اليت ميكن فرضها على أرباح الغاز ،واقرتحت رفع الضريبة على األرباح إىل نسبة ترتاوح بني 52%
َو .62%

اخلاصني حول نسبة
أحدثت توصيات شيشينسكي جدالً بني احلكومة وجمموعة املستثمرين واملبادرين
ّ
الضريبةّ .ادعت جمموعة املستثمرين أنّه عند استثمار أمواهلا يف أسهم الغاز أخذت باحلسبان نسبة
الضريبة اليت على الشركات دفعها للدولة مقابل بيع الغاز الذي متّ اكتشافه .اعتمد املستثمرون على

منظومة معروفة من االتّفاقيات والقوانني يف هذا اجملال وعلى منظومة الضرائب املتّبعة والثابتة اليت تنتهجها
أيضا أنّه قبل العثور على الغاز خسروا أمواالً كثرية يف البحث وقاموا
الدولة .وقد ّادعى املستثمرون ً
اعتمادا منهم على توقّعات اقتصادية تنبّأت هلم بأرباح عالية مقابل هذه االستثمارات ،ولذلك
باملخاطرة
ً
متس هبم.
توصيات شيشينسكي ّ

رفضت احلكومة ّادعاءاهتم وقبلت توصيات اللجنة .ذكر رئيس احلكومة " :الغاز هو مورد طبيعي يتبع
سنخصص مبالغ الضرائب لألمن
أيضا لالقتصاد اإلسرائيلي وملستقبل الدولة.
هام ً
ّ
ملواطين الدولة ،وهو ّ
أهم شيء
والتعليمّ .
يتوجب علينا التعاون مع املستثمرين من أجل توفري الغاز بسرعة إلسرائيل ،لذلك ّ
اآلن هو دفع العملية قُ ُد ًما".

(مع ّد حسب :كلكليست ،كانون الثاين).2011 ،
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القطعة "ب" -كاريكاتير" :أن نكون معافين في دولة إسرائيل"
حضرت كعكة ...وأعطت
ج ّديت ّ
للشؤون اإلسرتاتيجية ...وأعطت
يبق
خلدمات األمن . .ولنا مل َ
شيء.

(مع ّد حسب:

(http://www.hahem.co.il/friendsofgeorge/wpcontent/uploads/2009/04/hospital.jpg

أجب عن السؤال ( 1إلزامي)
 .1يعرض الكاريكاتري مشكلة يف جمال تقسيم امليزانية يف الدولة .اذكر الوسيلة السياسية اليت تظهر يف
حل املشكلة اليت تظهر يف الكاريكاتري .علّل
القطعة املكتوبة ،واشرح كيف ميكنها أن تساهم يف ّ
إجابتك حسب القطعة 20( .درجة)
أجيبوا عن أحد السؤالين .3-2
ريف اجلدل حول نسبة الضريبة اليت جيب فرضها على أرباح
لكل واحد من ط َ
 .2اعرض ّ
االدعاء املركزي ّ
لكل طرف) .اشرح كيف ينعكس الدمج
ّ
جممع "لڤيتان" (جيب عرض ّادعاءين باجململّ :ادعاء واحد ّ
التوجهني االجتماعيني -االقتصاديني (الليربالية اجلديدة والدميوقراطي-االجتماعي) يف قرار
بني ّ
الحكومة 15( .درجة)

عام حول السؤال إذا كان جيب تقسيم امليزانية بشكل
 .3يدور يف إسرائيل منذ سنوات كثرية جدل ّ
مغاير مما هو متبع حّت االن ،حبيث يتم تقليص املصروفات األمنية وزيادة املصروفات املدنية
الصحية.
واملصروفات ّ

عرب عن موقفك يف هذه املسألة 15( .درجة)
ّ
احرص يف كتابتك على املرِّكبني التاليني:

ّ -ادعاء :عرض موقفك بوضوح.

 -تعليل :عرض تعليلني ،تدعم هبما ّادعاءك من مصطلحات ومعلومات من جمال املدنيات.
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الفصل الثاني ( 35درجة)
اختر إحدى القطعتين "أ"" -ب" ،وأجب عن ثالثة األسئلة التي تتعلّق بالقطعة التي اخترتها
(األسئلة  6-4أو األسئلة .)9-7
القطعة "أ" :خطّة ويسكونسين (من تأمين الدخل إلى التشغيل اآلمن)
أحد احللول اليت طُرحت ملشكلة الفقر يف إسرائيل كان "خطّة ويسكونسني" (من تأمني الدخل إىل
التشغيل اآلمن) .هذه اخلطّة هي خطّة اجتماعية -تشغيلية قامت احلكومة بتفعيلها بني السنوات
امتيازا
 .2010-2005كان هدف اخلطّة إعادة أفراد إىل دائرة العمل .هلذا الغرض منحت احلكومة ً
خاصة أقامت بدورها مراكز تشغيلية تساعد العاطلني عن العمل يف إجياد أماكن عمل .اشرتطت
جلهات ّ
خمصصات تأمني الدخل باالشرتاك يف هذه اخلطّة.
هذه اخلطّة احلصول على ّ
توقّف العمل هبذه اخلطّة بعد أن اختربهتا جلنة املالية التابعة للكنيست ووزارة املالية ووزارة التجارة
صرح رئيس احلكومة أ ّن "وقف العمل باخلطّة هو ضربة
والصناعة والتشغيل .بعد وقف العمل باخلطّةّ ،

لسوق العمل وضربة لقدرتنا على إخراج املواطنني إىل العمل .بدون هذه اخلطّة سرتتفع نسبة البطالة".
أحد االنتقادات اليت ُو ِّجهت خلطّة ويسكونسني هو أ ّّنا بالفعل ّأدت إىل خفض نسبة البطالة بذلك أ ّّنا
لكن مشكلة الفقر مل جتد هلا حالًّّ .ادعى املعارضون للخطّة أ ّن معظم األفراد
زادت عدد العاملنيّ ،
ٍ
خاصة وأجرها
الذين شاركوا يف اخلطّة عملوا يف أعمال حتتاج إىل أيد عاملة ال تتطلّب مهارات ّ
منخفض .حسب ّادعائهم ،جيب على الدول مواصلة مرافقة العاطل عن العمل الذي اختار العمل
األم أحادية الوالدين اليت اختارت اخلروج إىل العمل
والتسهيل عليه بواسطة حم ّفزات .على سبيل املثالّ ،
خمصصات الدخل ،وبذلك تتوفّر لديها الرغبة
حتصل على دعم مايل مقابل رسوم احلضانة بدالً من ّ

للخروج إىل العمل.

(مع ّد حسبhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3827615,00.html :

أجب عن األسئلة .6-4
 .4تصف القطعة ظاهرة "الفقراء الذين يعملون" .اشرح هذا املصطلح ،واشرح كيف تنعكس هذه
الظاهرة يف القطعة 10( .درجات)
ُ .5وصفت عملية حتديد السياسة بواسطة النموذج الدائري .اعرض مرحلتني من هذه العملية تظهران
يف القطعة 10( .درجات)
 .6مسألة منح مدفوعات التأمني الوطين تثري جدالً يف اجملتمع اإلسرائيلي .هناك َمن ي ّدعي أنّه جيب
املخصصات يف إسرائيل ،وهناك َمن ي ّدعي أ ّن على احلكومة تقليص هذه
توسيع نطاق
ّ
املخصصات .اعرض موقفك يف هذه املسألة 15( .درجة)
ّ
احرص يف كتابتك على املرِّكبني التاليني:
ّ -ادعاء :عرض موقفك بوضوح.
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 تعليل :عرض تعليلني ،تدعم هبما ّادعاءك من مصطلحات ومعلومات من جمال املدنيات.الطالب الذي أجاب عن القطعة "أ" ،ال يجب عليه اإلجابة عن القطعة "ب" (األسئلة .)9-7
القطعة "ب" :انخراط النساء في العمل

معا بنفس الوظائف،
نُشر ّ
مؤخًرا استطالعُ ،وجد فيه أنّه يف أماكن العمل اليت يعمل فيها رجال ونساء ً
ظ النساء بالتق ّدم يف العمل مثل الرجال .اتّضح أنّه توجد يف أماكن العمل منظومة قواعد غري
مل حت َ

مكتوبة ومعايري سلوكية ،منحها الرجال والنساء تفاسري خمتلفة .على سبيل املثال :حاولت النساء
أقل ،فقد طلبوا ببساطة التق ّدم املهين
اكتساب خربة يف العمل ليتق ّدمن بهّ .أما الرجال ّ ،
املؤهلون مبدى ّ
يف العمل ولُِِّّب طلبهم.
متّ سنة  2008يف الكنيست تشريع "قانون تشجيع اخنراط وتق ّدم النساء يف العمل ومالءَمة أماكن العمل
العام لتشجيع اخنراط
للنساء" .هدف هذا القانون هو أن ّ
يؤدي إىل تغيري الثقافة التشغيلية وزيادة الوعي ّ
وتق ّدم النساء يف العمل ،مثال مالءَمة مكان العمل ومتطلّبات الوظيفة وساعات العمل وأنظمة العمل
والتأهيل املهين واإلرشاد .لتشجيع هذا االخنراط ،يق ّدم وزير التجارة والصناعة والتشغيل ِمنَ ًحا وأومسة
تقدير للمشغّلني الذين يدجمون النساء يف أماكن العمل.

(مع ّد حسب(The marker 02/2011 :

أجب عن األسئلة .9-7

حل هذه
 .7اشرح املشكلة املعروضة يف االستطالع .اشرح ملاذا هناك حاجة لتشريع قانون من أجل ّ
املشكلة 10( .درجات)
لتشجيعهن على االخنراط يف دائرة العمل.
 .8اعرض حم ّفزين اقتصاديني متنحهما دولة الرفاه للنساء،
ّ
الصف 10( .درجات)
باملادة اليت تعلّمتها يف
ّ
استعن ّ
 .9حسب قانون "تشجيع اخنراط وتق ّدم النساء يف العمل ومالءَمة أماكن العمل للنساء" ،حيصل
احلل.
املشغِّل على منحة من الوزير مقابل تشغيل النساءّ .
عرب عن موقفك يف هذا ّ
( 15درجة)
احرص يف كتابتك على املرِّكبني التاليني:
ّ -ادعاء :عرض موقفك بوضوح.

 -تعليل :عرض تعليلني ،تدعم هبما ّادعاءك من مصطلحات ومعلومات من جمال املدنيات.
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الفصل الثالث ( 30درجة)

أجب عن اثنين من األسئلة .12-10

فرتض هبذا املقياس أن يق ّدر "العدالة االجتماعية" يف
 .10اعرض ما هو مقياس جيين ،واشرح كيف يُ َ
الدولة 15( .درجة)
يقيت عمل خمتلفتني تنتهجهما جهات يف اجملتمع املدين من أجل التأثري على بلورة
 .11اذكر واعرض طر َ
السياسة وتشكيلها 15( .درجة)
 .12اعرض سببني لالّمساواة يف منح خدمات للمواطن بني السلطات احمللّية املختلفة يف إسرائيل.
( 15درجة)

نتمنّى لكم النجاح

حقوق الطبع حمفوظة لدولة إسرائيل
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة املعارف
בהצלחה
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

