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 רק ראשון:פ

א. הגישה שבאה לידי ביטוי ברפורמות הכלכליות שביקש נשיא צרפת ליישם היא  .1

 ליבראליתניאו חברתית כלכלית גישה 

הגישה  כלכלי. החברתי השוויון פני על הכלכלית החירות את מדגישה זו גישה הצג:

 מעורבות זו גישה לפי.  חופשי שוק במסגרת ותחרות פרטית יוזמה על דגש שמה

המיסוי במדינה אמור להיות נמוך, . מצומצמת היא כלכלי החברתי בתחום המדינה

בשל העבודה שהמדינה מעניקה זכויות חברתיות כלכליות בצורה מינימאלית. 

 בצמצום תמיכה יש זו בגישה. קצבאות צמצום, תקציבים קיצוץ, הפרטה: דוגמאות

 .למינימום המיסוי

 

ת חברות ממשלתיות הרפורמות שביקש נשיא צרפת לבצע כוללות העבר הסבר:

לידיים פרטיות, עידוד התחרות בשוק החופשי והפחתת המס שהאזרחים צריכים 

 לשלם )במקרה זה בעלי ההון(.

כלית ניאו ליברלית שלפיה יש לעודד תחרות בשוק כלומר, מדובר בגישה חברתית כל

החופשי ולצמצם את מעורבות המדינה בתחום הכלכלי. בין השאר, כמו במקרה זה, 

 על ידי הפחתת תשלום המס של האזרחים. 

 

 הזכות לחופש התנועה. ב. הזכות של הנוסעים עליה ביקשה המשטרה להגן היא 

השלטון חייב  מקום. בכל כרצונו ולהימצא לנוע זכות אדם לכלש תהזכות קובע הצג:

ניתן להגביל תנועה על ידי צווים משפטיים: צו מאסר, מעצר, לאפשר תנועה חופשית. 

 עיכוב יציאה מהארץ. 

 

המשטרה נאלצה לפזר את ההפגנות שנערכו בצרפת. זאת על מנת למנוע הסבר: 

 את חסימת הכבישים. 

לכן  הזכות לחופש התנועה משמעותה מתן אפשרות לתנועה חופשית ממקום למקום.

 פגנות דאגה הממשלה למימוש הזכות. בעצם פיזור הה



 
 

    

 העיקרון הדמוקרטי שעל פיו פעלה הוועדה הוא עיקרון הכרעת הרוב. .א. 2

 תשמתוך כמה אפשרויות נבחרת זו שרוב אוכלוסייעיקרון הכרעת הרוב קובע  הצג: 

הכרעת הרוב לעולם לא יכולה לפגוע בזכויות האדם והאזרח  המצביעים תומכים בה.

עת הרוב הכי קרובה לכלל הצדקות לשימוש בהכרעת רוב: הכר ולא בזכויות המיעוט.

הכרעת רוב היא אמצעי לפתירת מחלוקות באמצעות דו שיח )ללא  האזרחים וכן

 אלימות(.   

 

על מנת לקבל החלטה האם לתקצב את העמותה ערכה הוועדה הצבעה. הסבר: 

במסגרת ההצבעה רוב המצביעים תמכו בביטול הפטור ולכן זאת ההחלטה 

 שנלקחה. 

כמו במקרה  עיקרון הכרעת הרוב קובע שהכרעה בדמוקרטיה נקבעת על ידי הרוב.

 לקבוע את ההחלטה. זה בו הוועדה ערכה הצבעה כדי לאפשר לרוב לומר את דברו ו

 

הוא  , לדברי מנהלי בתי הספר,ש באמצעות פעילות העמותהק המתממהחו ב.

   .חוק חינוך ממלכתי

החוק מגדיר את היעדים של מערכת החינוך הממלכתי בישראל. בין היעדים  הצג:

השונים )כמו חינוך לאהבת כל אדם, לנאמנות למדינה, לערכים דמוקרטיים, לדעת 

 וליצירתיות( נמנים אהבת העם והארץ ולימוד מורשת ישראל והמסורת היהודית.

 

ים אוניברסאליים ים ערכטענו כי העמותה מקנה לתלמיד מנהלי בתי הספר הסבר:

 כמו דאגה לחלשים בחברה, נתינה, אהבת האדם ואהבת הארץ. 

הקניית ערכים כמו חינוך  מערכת החינוך הםוך ממלכתי היעדים של נעל פי חוק חי

כמו כן,  ניהם ערך הכבוד ואהבת האדם.ילאהבת כל אדם ולערכים דמוקרטים, ב

רץ ישראל. ברוח זו מתאימה עמדת הנחלת הערך של אהבת א אתכולל החוק 

 המנהלים ליעדי חוק חינוך ממלכתי. 

  



 
 

    

 פרק שני 

 

 3שאלה 

 :()שניים מהבאים תנאים לבחירות דמוקרטיותהצגת 

כל אזרחי המדינה זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים במדינה במגבלות : כלליות

הכלליות מבטיחה . הכתובות בחוק )כמו גיל מינימלי ובמדינות מסוימות עבריינות על החוק(

יות מחזקת את הכלל את הזכות לחופש הביטוי של כל אדם המבקש לקחת חלק בבחירות.

 עיקרון שלטון העם הקובע שהעם הוא הבוחר את נציגיו לשלטון.

מובטח שהבוחר לא יושפע מלחצים של . איש מלבד הבוחר לא יודע במי בחר: חשאיות

 החשאיות מממשת את חופש הביטוי של האזרח במסגרת הבחירות. . גורמים שונים

המחזוריות  .וסדירים הקבועים בחוקהבחירות חוזרות במרווחי זמן ידועים : מחזוריות

המחזוריות מחזקת את מחייבת השלטון לשרת כהלכה את האזרחים, על מנת להיבחר שוב. 

 שלטון העם, בכך שהיא מאפשרת לעם בכל תקופה לבחור את נציגיו לשלטון. 

השוויוניות מחזקת את עיקרון השוויון הקובע . קולו של כל מצביע שווה למשנהו: שוויוניות

 כל האזרחים שווים בזכויותיהם ללא הבדל דת, גזע מין צבע עור ומעמד כלכלי.ש

בחירות מאפשרות תחרות הוגנת המבוססת על חירויות ה: הוגנתו התמודדות חופשית

בכל התמודדות חייבים . וזכויות פוליטיות )במיוחד חופש הביטוי וחופש ההתאגדות(

כל מפלגה יכולה לפרסם את מצע הבחירות שלה לכלל אזרחי  להשתתף שני נציגים לפחות.

 המדינה. 

 

  



 
 

    

 4שאלה 

 זכויות קבוצתיות

זכויות קיבוציות הניתנות לקבוצה אתנית על מנת שיוכלו לממש את ייחודם הדתי, המשפטי, 

השפתי או התרבותי. כל מדינה תקבע את מידת היקף הזכויות ואת מידת  החינוכי, הלאומי,

 התמיכה המוסדית הניתנת.

 5שאלה 

 הצגת המושג מעצר מנהלי

מעצר שמטרתו למנוע ביצוע פשע, לאחר שמצטבר מידע בידי הרשויות על אדם מסוים. 

ו, גם סמכותו של שר הביטחון להורות על מעצר של אדם רק בשל חשדות נגד -בישראל 

מבלי שיועמד למשפט ומבלי שיתנהל נגדו הליך פלילי רגיל. מעצר מנהלי נועד פעמים רבות 

למנוע פעולות עתידיות של אותו אדם, ולא להענישו על פעולות שכבר עשה. מעצר מנהלי 

וללא הגשת כתב אישום. זהו  על סמך חשדות בלבדבכפייה,  החזקת אדם במעצרהוא 

י למנוע סכנה לביטחון המדינה או לביטחון הציבור הנשקפת , המתבצע כדמעצר מניעתי

ממעשיו של האדם בעתיד. מעצר מנהלי מתבצע ללא משפט ומבלי שהוכח כי האדם ביצע 

 .מעשה לא חוקי

  



 
 

    

 6שאלה 

 שני הבדלים בין מדיניות הבחנה להעדפה מתקנת.

 זמן היחס המועדף:

 תנת ללא מגבלת זמן בדרך כלליהבחנה נ

 תנת כל עוד הפער החברתי כלכלי קיים. יהעדפה מתקנת נ

 הסיבה להענקת היחס המועדף:

 הבחנה נעשית כאשר יש סיבה מוצדקת למתן יחס שונה.

 העדפה מתקנת נעשית במטרה לצמצם פער חברתי כלכלי או על מנת לתקן עוול עברי. 

  

 7שאלה 

 התפוצות כלפי מדינת ישראלהצגת שני ביטויים ליחס של יהודי 

הקשר בין מדינת ישראל לבין יהודי התפוצות הוא קשר הדדי. יהודי התפוצות חשים שייכות 

 למדינת ישראל ופועלים למען קיומה והתפתחותה בשני תחומים עיקריים:

 תרומות כספיות והשקעות במדינה. - תחום כלכלי .1

 פעילות ליצירת דעת קהל אוהדת למדינת ישראל. - תחום פוליטי .2

 

  



 
 

    

 אשכול העולם היהודי 8שאלה 

 הצגת המושג קואליציה

לת סיעות הקואליציה מהוות יחדיו רוב של ח"כ בכנסת ישראל. מתוך הכנסת יוצאת ממש

 ישראל.

כל ראש סיעה נפגש עם נשיא המדינה בתום מערכת הבחירות. במסגרת פגישה זו כל ראש 

בוחר את ראש הממשלה העדיף מבחינתו. ראש הממשלה יכול להיות כל אחד מראשי סיעה 

הסיעות שנבחרו במסגרת הבחירות לכנסת. נשיא המדינה בוחר את ראש הסיעה בעל 

הסיכוי הרב ביותר להרכיב קואליציה. כלומר, לבחור ראש סיעה שזכה לתמיכה של סיעות 

בין סיעות הקואליציה מתבצע באמצעות חברי כנסת. החיבור  60 -המהוות יחד יותר מ

 הסכמים קואליציוניים.

במסגרת ההסכמים נקבעת רשימת השרים לממשלה הבאה. רשימה זו מוצגת לפני הכנסת. 

על מנת להתחיל לכהן כממשלה חדשה, רשימת השרים צריכה לזכות בהצבעת רוב מוחלט 

הממשלה שואבת את כוחה  בכנסת. הצבעה זו נקראת "הצבעת אמון." מכאן ניתן להבין כי

 דמוקרטיה ייצוגית(.     –מהסכמתה של הכנסת )השואבת את כוחה מהעם 

 

 כיצד שותפות בקואליציה מצמצמת את השסע הדתי

 

הקמת ממשלה קואליציונית רחבה או צרה יוצרת שיתוף פעולה והסכמיות בין מפלגות דתיות 

היהודית למספר קבוצות:  ומפלגות חילוניות. השסע הדתי בישראל מחלק את החברה

אורתודוכסים, קונסרבטיבים, מסורתיים וחילוניים. ממשלות קואליציוניות מחברות בין 

הקבוצות הפלורליסטיות השונות על מנת לנסות לצמצם את השסע בחקיקה, באופי המדינה, 

 ובנושאים מעוררי מחלוקת: כשרות, צביון השבת, סוגיית הגיוס לצה"ל ונושא הגיור.

 

  



 
 

    

 אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל 9ה שאל

 שלטון העםעקרון הצגת המושג 

עיקרון דמוקרטי לפיו המדינה קמה עבור העם הכולל את סך כל האזרחים החיים במדינה, 

השונים זה מזה במינם, בדעותיהם, בהשקפת עולמם ובדתם. ציבור האזרחים בכל מדינה 

ים שישלטו למענו וישרתו אותו. שלטון העם הוא הריבון )= מקור הכוח( והוא בוחר את הנציג

  מתקיים במדינה דמוקרטית במסגרת החוק.

 עיקרון שלטון העם בא לידי ביטוי בשני סוגים של דמוקרטיה 

לכל אחד מהאזרחים ישנה הזכות להשתתף בפועל בכל תחומי החיים  – דמוקרטיה ישירה

. דוגמה לכך הייתה אתונה, הפוליטיים במדינה: בבתי משפט, באספת העם ובמועצת העם

 העם היה שותף בתהליך קבלת ההחלטות באופן ישיר.בה 

ברוב המדינות הדמוקרטיות המשמעות של שלטון העם היא  – דמוקרטיה ייצוגית/עקיפה

ידי נציגיו -ידי העם ישירות, אלא על-שלטון באמצעות נציגיו. המדינה אינה מתנהלת על

 הנשיאות. הנבחרים, בפרלמנט, בממשלה ובמוסד

 כיצד אחד מתפקידי התקשורת מחזקת את עקרון שלטון העם

במדינה דמוקרטית מתקיים עיקרון שלטון העם  –גיבוש השקפת עולמו הפוליטית של האזרח

 וכך על העם מוטלת החובה לבחון את השלטון, להעניק לו תמיכה או להחליף אותו בבחירות. 

 לקבל על ידי: זוהי החלטה חשובה שהתקשורת מסייעת לאזרח

 מתן מידע בתחומים שונים, ידיעות, חדשות ופרשנות. –סיקור

חשיפת כישלונות השלטון ויצירת דעת קהל. התקשורת מעצבת ומבטאת את דעת  –ביקורת

 הקהל על ידי סיקור הפגנות  ושביתות.

מעניקה במה לשלטון ומאפשרת לו לשכנע את הציבור שהמדיניות שלו היא  –מתן במה

 ת הטובה.המדיניו

 

  



 
 

    

 אשכול בחירות ומפלגות 10שאלה 

ממשלה המורכבת מצירוף של כמה מפלגות במטרה  –הצגת המושג ממשלה קואליציונית

 לפחות(. 61לזכות בתמיכת רוב חברי הכנסת )

 

 סיבות להקמת ממשלה קואליציונית:

 ח"כים( בגלל: 61עד כה אף לא מפלגה אחת זכתה ברוב המושבים בכנסת )לפחות 

 הבחירות היחסית שמעודדת ריבוי מפלגות )ראו שאלה מבגרות בהמשך(. שיטת 

  אחוז החסימה הנמוך 

 לכן, ממשלות ישראל הינן ממשלות קואליציוניות.

 סוגי ממשלות קואליציוניות:

 

ממשלה הזוכה לתמיכה של סיעות רבות  -ממשלה קואליציונית רחבה )קואליציה רחבה(

סיעות מהוות יחד רוב מהותי בפרלמנט הגדול מהרוב בעלות השקפות עולם שונות. ה

ח"כ בכנסת ישראל(. בזכות הרוב המהותי היכולת של  61המוחלט )לדוגמה, יותר מ 

הממשלה והקואליציה להעביר חוקים והחלטות בפרלמנט גדלה, ואינה מחייבת תמיכה של 

מנט לא יכולות כל סיעות הקואליציה. כך למעשה, סיעות בעלות ייצוגיות מצומצמת בפרל

לסחוט את השותפות שלהן. מעבר לזה, קואליציה רחבה מחזקת את ההסכמיות בעם, 

מחזקת את ההכרה של השלטון במגוון קבוצות )חיזוק הפלורליזם( וכן מחזקת את הרצון 

 לגשר על שסעים ומחלוקות בין קבוצות שונות בעם. 

לתמיכה של מספר סיעות  ממשלה שזוכה –ממשלה קואליציונית צרה )קואליציה צרה( 

מצומצם. בדרך כלל סיעות בעלות השקפות עולם דומות. החיבור בין סיעות הקואליציה 

ינת ימהווה רוב קטן בבית הנבחרים )לעיתים רוב מוחלט בלבד(. קואליציה כזאת מתאפ

באפשרויות ביצוע רחבות בשל הדעות המשותפות של הסיעות. אולם במקביל לכך, קיימת 

ם סחטנות פוליטית של סיעות קטנות ואף של חברי פרלמנט יחידים, היכולים בדרך כלל ג

  .בכוחות עצמם לבטל את הרוב של הקואליציה בפרלמנט



 
 

    

ממשלה הזוכה לתמיכה של שתי הסיעות הגדולות בפרלמנט.   –ממשלת אחדות לאומית 

הסיעות מייצגות השקפות עולם שונות ולעיתים מנוגדות זו לזו. ממשלת אחדות לאומית קמה 

במצב בו הסיעה הגדולה ביותר בפרלמנט לא יכולה להקים קואליציה ללא תמיכת הסיעה 

בזמני משבר כמו: מלחמה או השנייה בגודלה. כמו כן, ממשלת אחדות לאומית קמה גם 

מצוקה כלכלית. ממשלת אחדות לאומית מחזקת את ההסכמיות והסובלנות בעם, אולם יחד 

עם זאת היא מחייבת את הסיעות השותפות לוותר על עקרונות יסוד שהציגו בפני הבוחר, 

 ובכך לעיתים עצם הקמתה פוגעת בעיקרון שלטון העם.  

 הסכמים קואליציוניים: 

 יציוניים שהינם הסכמים פוליטיים,ת בקואליציה מתבצעת באמצעות הסכמים קואלשותפוה

 חייבים להיות גלויים, בגלל זכות הנחתמים בין המפלגות השותפות בקואליציה. ההסכמים

 הציבור לדעת וזכות הח"כ לדעת מה הן ההתחייבויות שחברות הקואליציה נטלו על עצמן. 

 ההסכמים כוללים:

 ת של כל אחת מהשותפות.הזכויות והחובו 

 .הסכמה על איוש משרות במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים 

 .חתימה על קווי יסוד למדיניות משותפת וקווי פעולה מוסכמים 

 

ההסכמים הקואליציוניים  – מעמדם של ההסכמים הקואליציוניים מבחינה משפטית

אינו כופה את בית המשפט  , מכיוון שאלו הסכמים פוליטיים,אולםמחייבים את שני הצדדים, 

. זכותה של המפלגה הנפגעת לאיים בפרישה או לפרוש מהקואליציה, ובכך קיום ההסכם

לגרום לפירוק הממשלה הקואליציונית. במציאות בישראל, מפלגות לשון מאזניים )= 

שפרישתן תביא לפירוק הממשלה( צוברות כוח גדול יחסית לכוחן בכנסת, והן מנצלות זאת 

 לחץ על הממשלה לקידום האינטרסים שלהן.כאמצעי 

 

  



 
 

    

 כיצד עקרון הסובלנות מתממש בממשלה קואליציונית

אימוץ צורת התנהגות  משמעותה,הסובלנות היא תנאי  לקיומו של עיקרון הפלורליזם. 

את דעותיו ואת השקפת עולמו גם כאשר הן  סובלתהמכבדת כל אדם באשר הוא אדם, 

 נוחות.-מעוררות התנגדות, כעס ואי

 הסובלנות מתממשת בממשלה קואליציונית:

  מאפשרת לסיעות שונות לשבת יחד באותה הקואליציה תוך מתן כבוד הדדי הסובלנות

 לכל השקפת עולם ועמדה פוליטית. 

 כלומר מאפשרת לכל סיעה בקואליציה ות מאפשרת פעילות פוליטית חופשיתהסובלנ ,

 ת בכנסת ובממשלה. לקדם אינטרסים שלה במסגרת הפעילו

 

 

 אשכול רשויות מקומיות 11שאלה 

 הצגת המושג עקרון שלטון העם

עיקרון דמוקרטי לפיו המדינה קמה עבור העם הכולל את סך כל האזרחים החיים במדינה, 

השונים זה מזה במינם, בדעותיהם, בהשקפת עולמם ובדתם. ציבור האזרחים בכל מדינה 

והוא בוחר את הנציגים שישלטו למענו וישרתו אותו. שלטון העם הוא הריבון )= מקור הכוח( 

  מתקיים במדינה דמוקרטית במסגרת החוק.

 עיקרון שלטון העם בא לידי ביטוי בשני סוגים של דמוקרטיה 

לכל אחד מהאזרחים ישנה הזכות להשתתף בפועל בכל תחומי החיים  – דמוקרטיה ישירה

. דוגמה לכך הייתה אתונה, באספת העם ובמועצת העםהפוליטיים במדינה: בבתי משפט, 

 העם היה שותף בתהליך קבלת ההחלטות באופן ישיר.בה 

ברוב המדינות הדמוקרטיות המשמעות של שלטון העם היא  – דמוקרטיה ייצוגית/עקיפה

ידי נציגיו -ידי העם ישירות, אלא על-שלטון באמצעות נציגיו. המדינה אינה מתנהלת על

 פרלמנט, בממשלה ובמוסד הנשיאות.הנבחרים, ב

  



 
 

    

 

 כיצד עקרון שלטון העם נפגע ממינויה של ועדה קרואה

 

 וועדה קרואה

כאשר ראש הרשות המקומית, שנבחר בבחירות ישירות, מאבד את תמיכת המועצה 

הנבחרת. היכולת שלו להעביר את תקציב הרשות או לקיים מדיניות ביצועית נפגעת 

הפנים לפזר את הדרג הנבחר ברשות ולמנות במקומם ועדה משמעותית. בסמכות שר 

קרואה. הוועדה יכולה להיות מורכבת מאנשים לאו דווקא מתחום הרשות. הוועדה תנהל את 

 .השרות עד לבחירות חדשות

ראש הרשות והמועצה הם נבחרי הציבור המשקפים את רצון העם בדמוקרטיה ייצוגית 

עקרון שלטון העם נפגע כך הועדה הקרואה ו עקיפה. תושבי הרשות לא בחרו באנשי

 משמעותית.

 

 אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון 12שאלה 

 

 הצגת המושג עקרון הגבלת השלטון

השלטון במדינה הדמוקרטית בעל כוח רב ומרכז בידיו סמכויות רבות ועוצמה. על כן, יש 

מיהו ע בזכויות האדם והאזרח. למנוע מן השלטון לפעול באופן שרירותי ובצורה שתפג

חברי כנסת, שופטים, שוטרים, שרים, ראשי רשויות מקומיות, פקידים במשרדי  השלטון?

לשלטון  – מקור כוחו של השלטון והסכנה בכוח זההממשלה וברשויות המקומיות וכדומה. 

כוח ושליטה על משאבים רבים, ויש סכנה שהשלטון יעשה שימוש בכוח זה לטובת יחידים 

וקבוצות שיש לו זיקה אישית אליהם, או שהוא עלול לעשות שימוש בהם לטובתו ולא לטובת 

 המדינה והחברה.

קורת, נגנוני פיקוח ובימחירות דמוקרטיות, בוקה, ח :האמצעים להגבלת כוחו של השלטון

אינו תנאי , אך תנאי הכרחיכל אחד מהאמצעים להגבלת השלטון הוא פרדת רשויות. ה

 להגבלת השלטון. מספיק

  



 
 

    

 

 כיצד היועץ המשפטי לממשלה מחזק עקרון זה

בן המהותי היועץ המשפטי לממשלה אחראי לשמירה על עיקרון שלטון החוק במדינה במו

והגנה על האינטרס הציבורי מפני פגיעה אפשרית מצד רשויות השלטון. במסגרת תפקיד זה 

ין. היועץ מגביל את השלטון לפעול במסגרת החוק, לפי כללים של יעילות, חיסכון ומנהל תק

היועץ המשפטי לממשלה ממש בקורת פורמלית על הרשות המבצעת ומונע ממשנה לפעול 

 פן המנוגד לחוק.השרירותיות ובאו

ברוח זו מגביל היועץ המשפטי את עבודת הרשויות למסגרת המותרת בחוק, ובכך מקיים את 

 עיקרון הגבלת השלטון. 

  



 
 

    

 פרק שלישי:

 

 . גלובליזציה:13

מעבר הולכת וגדלה תהליכים כלל עולמיים בין מדינות, חברות ויחידים המתארים יכולת הצג: 

של סחורות, שירותים, מידע, רעיונות ובני אדם במהירות ובתדירות גבוהה ובקלות יחסית וכן 

בנפח הולך וגדל. כך העולם נתפס כ"כפר גלובלי" והדבר משפיע על תחומי חיים רבים: 

 חברה וכלכלה, תרבות ולאומיות, משפט ויחסים בין מדינות.

 

( בכמה לשנות את שפת הלימוד לאנגלית )מעבריתהאוניברסיטה העברית שוקלת  הסבר:

 אוניברסיטה היא לקדם את השתלבות בקהילה האקדמאית הבינלאומית.מקצועות. מטרת ה

 כמו כן ברצונה לפתוח את שעריה לסטודנטים ממדינות שונות.

בא לידי ביטוי בקטע ה של בני אדם ממדינה למדינה. דבר ההמושג גלובליזציה כולל העבר

 בניסיון להביא לאוניברסיטה סטודנטים מכלל העולם. 

 

 עיקרון הפלורליזם.. 14

תמיכה בקיום ו עידוד עמדות של אנשים או קבוצות.ו מגוון דעות הכרה בערך של ריבויהצג: 

בזכות ההכרה כל קבוצה יכולה  עמדות של אנשים או קבוצות בחברה.ו וביטוי של מגוון דעות

יש מתח בין קיום הפלורליזם לבין לקדם את האינטרסים שלה ולשמור על הייחודיות שלה. 

 יצירת הסכמיות בחברה הדמוקרטית. 

 

כותב הקטע קורא לאקדמיה להעמיק את הדיון במורכבות של החברה בישראל הסבר: 

ות. כך, כבת מזהויות תרבותיות שונולעסוק בחינוך לקבלת העובדה שהחברה במדינה מור

 לדעת הכותב, תחזק האקדמיה את הזכות של כל קבוצה לקיים את יחודיותה. 

כרה במגוון רחב של קבוצות בחברה במתן אפשרות לכל עיקרון הפלורליזם משמעותו ה

חודיותה ולשמור על ייחודיותה. ערכים אלה באים לידי ביטוי בראייתו של בוצה להביע את ייק

כותב הקטע את תפקיד האקדמיה ובהעמקת העיסוק במורכבות של החברה הישראלית 

 ת שונות.וות ייחודיהבנויה מקבוצ



 
 

    

  העבריתמעמד השפה  . 15

העברית אמנם לא נקבעה בחוק מפורש כשפה הרשמית של מדינת ישראל וכך נותרה הצג: 

החקיקה מתקופת המנדט המקנה לעברית ולערבית מעמד של שפות רשמיות )לאחר הביטול 

החקיקה והפסיקה בישראל מקנות  המפורש בחקיקה של מעמד השפה האנגלית(, אבל

ייה היהודי של המדינה. )למשל מערכת המשפט עדיפות לעברית כשפה רשמית כביטוי לאופ

 מתנהלת בעברית(.

האקדמיה יכולה להשפיע על מעמד השפה העברית במרחב הציבורי על לדעת כותב הקטע 

. לדוגמה, על ידי שימוש ראלאקדמאית בישידי שימוש בשפה העברית במסגרת פעילות 

 בשפה העברית בתכניות הלימוד ובמסגרת הפעילות המחקרית באקדמיה. 

  



 
 

    

 

 פרק רביעי

 

עמדת העמדה שבאה לידי ביטוי ברשומה שפרסמו התושבים בפייסבוק היא ". 16

  "הפרדת הדת מהמדינה

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית .כלומר קיימת הפרדה בין הדת לבין לפי עמדה זו הצג: 

 י נשמר על ידי שימור הרוב היהודי במדינה. המדינה. האופי היהוד

 

התושבים טענו שאופיה של מדינת ישראל הוא דמוקרטי ולכן יש לאפשר לכל אדם  הסבר:

 לפעול ללא הגבלה של חוקים דתיים או פסיקה דתית. 

ממדינה, על ידי הימנעות של המדינה לעמדה לפיה יש להפקיד דת ברוח זו טענתם קשורה 

 מחקיקה הנובעת מהדת היהודית. 

  



 
 

    

 

מדינת ישראל כמדינת העמדה שבאה לידי ביטוי בדברי דובר משרד המשפטים היא . 17

  לאום יהודית של כל אזרחיה:

זו הגישה השלטת בישראל ולפיה מדינת ישראל היא מדינת לאום של העם היהודי המזוהה 

 עם היהודים בארץ ובתפוצות אך גם מחוייבת לשיוויון זכויות לאזרחיה הלא היהודים.

 

דובר משרד המשפטים הסביר שהקמת בית הדין בסכנין מבטא את היותה של : הסבר

המדינה, היהודים והלא מדינת ישראל מדינה יהודית, הנוהגת בשוויןו זכויות לכל אזרחי 

 יהודים. 

לאום יהודית של כל אזרחיה, שכן על מדינת  –ברוח זו, מכוון הדובר לעמדה רואה במדינה 

שאינם יהודים זרחים האכלפי שוויון היא יהודית באופייה, אולם פועלת בפי גישה זו המדינה 

 .הגבולותיהחיים ב

 

 משפט פליליהמשפט שהתנהל בבית המשפט המחוזי הוא . 18

 או החברתי בסדר הציבור בשלום הפוגעות החוק על בעברות עוסקה תחום במשפטהצג: 

 האם מברר המשפט עליהן(. העוברים על עונש להטיל בחר המדינה )שהמחוקקבביטחון 

 תאגיד. או אדם הוא והנאשם התובעת היא המדינה הנסיבות. לפי מהו וקובע עונש מגיע

 קנס. או נדירים( במקרים מוות עונש )או מאסר להיות יכולה הפלילי במשפט הענישה

 

בית המשפט המחוזי גזר על הנאשם עונש של עשרה חודשי מאסר בשל העובדה הסבר: 

 שפעל בניגוד לחוק. 

החוק ופעל בעבריינות, עניין הנכלל במסגרת  עבר עלאשם כלומר, בית המשפט קבע שהנ

  .המשפט הפליליתחום 

  



 
 

    

 

במסגרת הכרזת העצמאות הבאה לידי ביטוי בדבריו של דובר משרד החוץ הפנייה . 19

 .ישי של ההכרזהבחלק השל היא הפנייה לערביי ישראל

אל הערבים החיים בתחומה. המדינה ביקשה  במסגרת הפנייה פנתה מדינת ישראל הצג:

מהערבים להספיק את הלחימה )במסגרת מלחמת העצמאות( ולקבל את היותה אזרחים 

כמו כן, המדינה הבטיחה לערבים אפשרות לקבל ייצוג במוסדות שווי זכויות במדינת ישראל. 

 המדינה. 

 

הדובר הסביר כי מינוי אזרח ערבי ישראלי לתפקיד במשרד החוץ מבטא את  הסבר:

 השתלבות הערבים, אזרחי מדינת ישראל, בתפקידים במוסדות השלטון במדינה. 

לערבי מדינת ישראל, המבטיחה להם  רזת העצמאותהכברוח זו, באה לידי ביטוי הפנייה ב

 אפשרות להשתלב בתפקידים במוסדות השלטון של המדינה. 

  



 
 

    

 

 אני בעד הורדת אחוז החסימה.. 20

 הנימוק התומך בעמדתי מתבסס על עיקרון הפלורליזם.

תמיכה בקיום ו עידוד עמדות של אנשים או קבוצות.ו מגוון דעות הכרה בערך של ריבויהצג: 

בזכות ההכרה כל קבוצה יכולה  עמדות של אנשים או קבוצות בחברה.ו וביטוי של מגוון דעות

יש מתח בין קיום הפלורליזם לבין לקדם את האינטרסים שלה ולשמור על הייחודיות שלה. 

 יצירת הסכמיות בחברה הדמוקרטית. 

להכיר במגוון הקבוצות השונות במדינה. ברוח זו, יש  לפי עיקרון הפלורליזם ישהסבר: 

לאפשר ליותר קבוצות להביע את עמדתן ולקדם את עמדתן גם דרך ייצוג פוליטי בכנסת. 

הורדת אחוז החסימה יאפשר לקבוצות שונות, שלא כוללות מספר רב של אזרחים, להיכנס 

 לכנסת ולקבל ייצוג וכך לזכות בהכרה בייחודיותן. 

  קואליציה רחבהמתנגד לעמדתי הוא הנימוק ה

מצב בו הקואליציה כוללת בתוכה מספר רב של סיעות המהוות יחד יותר מרוב מוחלט הצג: 

קואליציה רחבה מחזקת את  (.120חברי כנסת מתוך  61 –מ  יותר –בפרלמנט )בישראל 

הכוח השלטוני שכן, בדרך כלל, פרישה של סיעות לאופוזיציה לא מסכנת את הרוב המוחלט 

יחד עם זאת, קואליציה רחבה מחייבת ליצור הסכמיות רחבה בין סיעות  של הקואליציה.

לעיתים לוותר על הבטחות בעלות עמדות שונות, ולכן על הסיעות להתפשר על עמדותיהם ו

 בחירות שנתנו במהלך קמפיין הבחירות. 

כאשר מורידים את אחוז החסימה יש אפשרות למפלגות רבות להיכנס לכנסת. במצב הסבר: 

זה על ראש הממשלה המיועד להרכיב קואליציה ממגוון רחב של מפלגות על מנת להגיע 

להסכמה של רוב מוחלט בכנסת. ברוח זו, נחתמים הסכמים קואליציונים בין סיעות בעלות 

כך מתממש החיסרון של קואליציה רחבה לפיו הקואליציה  עמדות שונות ולעיתים מנוגדות.

מתקשה להגיע להסכמיות,או מגיעה להסכמיות על ידי וויתור על הבטחות בחירות שנתנו 

 לבוחרים. 

 

  



 
 

    

 אני בעד לכלול שימוע בהליך מינוי שופטים. 21

 המושג דמוקרטיה ייצוגית.דתי מבוסס על הנימוק המחזק את עמ

קבלים את ההחלטות בענייני מהנציגים  שלטון. נציגיאת האזרחים בוחרים  בדמוקרטיה הצג:

 עבור האזרחים. מקדמים מדיניות מסוימתו המדינה

לכן הם למעשה חברי הכנסת הם נציגי העם שנבחרו על ידי העם בהליך דמוקרטי. הסבר: 

ברוח זו, מתן אפשרות לנציגי השלטון לאשר שופטים תאפשר  נציגי העם בדמוקרטיה ייצוגית.

לאזרחים, באופן עקיף, לקחת חלק במינוי השופטים, על פי המדיניות המקובלת על ידי 

 האזרחים אותה מבטאים חברי הכנסת. 

 שות השופטת.הנימוק המנוגד לעמדתי מתבסס על עיקרון אי תלותה של הר

 מימוש להבטיח השיפוטיות. זאת במטרה בהחלטותיה עצמאית השופטת הרשות : הצג

 במערכת המשפט. אמון הציבור על ושמירה החוק שלטון עקרון, הוגן להליך הזכות

 מה:, לדוגכללים מספר באמצעות מובטח זה עקרון

  לפיו. ופוסקים לחוק ורק אך כפופים השופטים -החוק מרות

צו איסור פרסום הקובע שאין לפרסם דבר על הליך משפטי שלא  –עיקרון הסוביודיצה 

הסתיים. על מנת שלא לפגוע בזכות לחופש הביטוי ובזכות הציבור לדעת ולהגן על הזכות 

כי ניתן לפרסם פרטים על משפט שאין בהם הבעת עמדה, אין בהם  הוחלט -להליך הוגן 

 פגיעה בהליך המשפטי ואין בפרסומם כוונה לפגוע. 

 משך, הכנסת של הכספים ועדת י"ע ונקבע גבוה השופטים שכר -השופטים העסקת תנאי

 שופט הדחת, פוליטי תפקיד בכל לשמש לשופט (, אסור70) פרישה עד גיל הוא שופט כהונת

 שלו הדין פסקי תוכן בגין ולא חמורות עבירות נעשית בגין

 חקירה ומפני שיפוטיות, הכרעות בגין אזרחית אחריות חסינות מפני -השופטים חסינות

 אישור היועץ המשפטי( )ללא פלילית

 

ם, הרשות השופטת במידה וחברי הכנסת יקבלו אפשרות למנות או לא למנות שופטיהסבר: 

ברי לא תהיה עצמאית. במצב כזה השופטים יצטרכו להתאים את עמדותיהם לעמדות ח

, שזהו אחד מעקרונות שמעותי אמון הציבור במערכת המשפט. כך ייפגע באופן מהכנסת

    יקרון אי תלותה של הרשות השופטת. היסוד של ע



 
 

    

 

 

 

 

 


