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 רק ראשון:פ

 העיקרון הדמוקרטי שמימשו האזרחים בבריטניה הוא עיקרון שלטון העם. א.  .1

העיקרון קובע שהמדינה הדמוקרטית קמה עבור העם והעם הוא הריבון. העם  הצג:

כולל את כל הקבוצות השונות במדינה. העם בוחר את נציגיו למוסדות השלטון 

 ותפקידם של הנציגים הוא לשרת את העם. 

בקטע רשום על משאל העם שהתקיים בבריטניה. במסגרת המשאל הביעו  הסבר:

 ש מהאיחוד האירופאי. האזרחים את רצונם לפרו

לפי עיקרון שלטון העם, העם הוא הריבון במדינה, ולכן במקרה זה ניתנה לאזרחי 

  המדינה בבריטניה להכריע האם המדינה תישאר או תעזוב את האיחוד האירופאי. 

 

סוג האחריות שבגללה נאלצו השרים להתפטר מתפקידם היא אחריות ב. 

 משותפת. 

אחריות המוטלת על כל הממשלה כגוף אחד. משמעותה היא שעל כל הממשלה  הצג:

לקחת אחריות על כל פעולה והחלטה שלקחה הממשלה. אין לחברי הממשלה את 

האפשרות לצאת בפומבי כנגד החלטת ממשלה. שר שיוצא כנגד החלטת ממשלה 

   כאילו התפטר מהממשלה ויש לראש הממשלה אפשרות לפטר אותו כל מעשה זה.

השרים התנגדו להחלטת ראש הממשלה לפרוש מהאיחוד האירופאי, וזאת גם הסבר: 

אם לא ינקטו צעדים כלכליים שלפי תפיסתם חייבם להיעשות. כאשר ראש הממשלה 

הודיע כי בכוונתו לצאת מהאיחוד גם אם לא יתממשו הצעדים, החליטו השרים 

 להתפטר. 

הממשלה, ואין להם אפשרות להתנגד השרים הבינו כי הם מחויבים לציית להחלטת 

לה, וזאת בשל היותם אחראים על החלטת הממשלה .לכן, הם החליטו להתפטר ולא 

 לקחת אחריות משותפת על החלטה המנוגדת לדעתם. 

 



 
 

    

 . 

 סוג הזכויות של הגולשים באינטרנט הן זכויות אדם. .א. 2

חייבת להעניק  זכויות שהאדם מקבל מעצם היותו אדם. המדינה הדמוקרטית הצג:

לאדם את הזכויות ולהגן עליהן. הזכויות כוללות, בין השאר, את הזכות לחירות, הזכות 

 לשוויון, הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לכבוד ועוד. 

 

בקטע, הגולשים משתפים פוסטים זה עם זה במסגרת הפעילות ברשתות  הסבר:

 החברתיות. 

אחת מזכויות האדם היא הזכות לחירות, המאפשרת לכל אדם לפעול בחירות 

  במסגרת החוק, כל עוד הוא לא פוגע באדם אחר.  

 

שאפשר לבית המשפט להתבסס בפסיקתו על מקורות יהודיים הוא חוק החוק ב. 

  . יסודות המשפט

במקרים  חוק מתייחס למקרים בהם אין חקיקה ראשית או חקיקה שיפוטית.ה  הצג:

כאלה חוק מנחה את בתי המשפט לפסוק על פי "עקרונות החרות הצדק והיושר 

 שבמורשת ישראל". החוק מבטא את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית.  

בקטע, פסקו השופטים במקרה בו גולשים שתפו פוסטים שכתבו אנשים  הסבר:

מקורות יהודים העוסקים אחרים. מכיוון שאין חקיקה בנושא זה התבססו השופטים על 

 באחריות של אדם המפרסם דבר שאמר או כתב אדם אחר.

חוק יסודות המשפט עוסק בענינים שלא נקבע להם חוק במסגרת חקיקה ראשית, 

  ומאפשר לפסוק על פי יסודות המשפט. ברוח זו פסקו השופטים במקרה זה. 

  



 
 

    

 פרק שני 

 

 הכרזת העצמאות 3שאלה 

 לכל לאום בעולם יש זכות בסיסית להקים לעצמו במדינה.  –הצדקה אוניברסלית 

הצדקה המבוססת על מסמך משפטי שהתקבל מטעם מדינה ריבונית  –הצדקה משפטית 

 .של האו"ם( 343בעולם כמו: הצהרת בלפור, כתב המנדט הבריטי ותכנית החלוקה )החלטה 

 

 דרכי פיקוח של הכנסת על הממשלה 4שאלה 

כל חבר כנסת יכול להפנות שאלה לכל אחד מחברי הממשלה. חבר הממשלה חייב  –שאילתה 

 להשיב לשאילתה. השאילתה מתממשת במליאת הכנסת. 

הכנסת יכולה להדיח את הממשלה במסגרת הצבעת אי אמון. ההצבעה  –הצבעת אי אמון 

 מתקיימת במליאה ומחייבת תמיכה של רוב מוחלט בכנסת. 

וועדת חקירה במסגרתה יכולים חברי כנסת לבקר את הממשלה  –פרלמנטרית וועדת חקירה 

ולפקח על פעילותה. בוועדה יושבים חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. הוועדה עוסקת 

בתחומים שונים ויכולה להיות וועדה קבועה או וועדה מיוחדת שקמה לצורך חקירת נושא 

 מסוים. 

 נאומים בני דקה בכנסת, חקיקת חוק התקציב. , אופוזיציה –אפשרויות נוספות 

 

 

 

 



 
 

    

 פקודה בלתי חוקית בעליל 5שאלה 

פקודה או צו המתקבלת על ידי בעל תפקיד )מפקד(. תוכן הפקודה לא מוסרי ולא הגיוני 

לביצוע. חובה על מקבל הפקודה לסרב לבצע את הפקודה. העונש יוטל על נותן הפקודה 

 והמבצע אותה. 

 בחירות יחסית רשימתית. שיטת   6 שאלה

 כל מפלגה מקבלת מושבים בכנסת בהתאמה למספר הקולות שבחרו בה.  –יחסית 

האזרח מצביע עבור רשימה של נציגים המייצגים מפלגה. הרשימה מפורסמת  –רשימתית 

 ועד מספר חברי הפרלמנט.  3לפני יום הבחירות. הרשימה מדורגת ממספר 

 לאומיות אתנית תרבותית ולאומיות פוליטית 7שאלה 

 לאומיות היא שאיפה להקמת מדינה על בסיס מאפיינים משותפים. –מאפיין דומה 

המאפיינים של הלאום שונים בכל אחד מהמושגים. לאומיות אתנית תרבותית  –מאפיין שונה 

רחית מבוססת על דת, שפה, היסטוריה, תרבות ומורשת של לאום, ואילו לאומיות אז

 מבוססת על רעיונות משותפים )כמו צדק, חירות, שוויון ועוד(. 

 

  



 
 

    

 אשכול העולם היהודי 8שאלה 

 המחלוקת לגבי הנישואים והגירושים במדינת ישראל:

במדינת ישראל כל נושא הנישואין והגירושין מעוגן בחוק בתי דין רבניים. לפי החוק יהודים 

 על פי ההלכה היהודית.ועלת הפיכולים להתחתן ברבנות הראשית בלבד 

הציבור הדתי מקבל את החוק הקיים ורואה חשיבות בהליך חתונה וגירושים על פי דין תורה. 

 זאת כדי לקדם חתונה של יהודים עם יהודים ולשמור על אופייה היהודי של המדינה.

הציבור החילוני רואה במחויבות לקיים הליך חתונה וגירושים על פי דין תורה כפגיעה בזכותו 

לחירות. כמו כן, הבלעדיות של הרבנות הראשית על תחום זה לא מאפשרת לקבוצות 

 מסוימות במדינה השייכות לעם היהודי להתחתן )למשל פסולי חיתון(. 

 אדם מנהגים ופולחן דתי. קובעת שאסור לכפות על  –הזכות לחופש מדת 

הציבור החילוני רואה בחוק בתי דין רבניים בנושא נישואין וגירושין פגיעה בחופש מדת בשל 

 העובדה שהוא מחויב על פי חוקי המדינה להתחתן על פי חוקי ההלכה היהודית. 

 

 אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל 9שאלה 

אדם פרטי להיות הבעלים של יותר מערוץ קובע שאין אפשרות ל –החוק נגד בעלות צולבת 

 תקשורת אחד. זאת על מנת למנוע שליטה של אדם או קבוצה על כלי התקשורת במדינה.

עיקרון הפלורליזם משמעותו, הכרה בכך שהעם מורכב מקבוצות שונות. לכל קבוצה יש 

מימוש אפשרות לבטא את הייחודיות שלה ולקדם את האינטרסים שלה. קיים מתח תמידי בין 

 הפלורליזם לבין מימוש הסכמיות. 

החוק נגד בעלות צולבת מחזק את עיקרון הפלורליזם בכך שהוא מחייב חלוקה של ערוצי 

התקשורת לקבוצות שונות באוכלוסייה. בכך המדינה מאפשרת לקבוצות שונות להתבטא 

תקשורת  בערוצי תקשורת שונים וכן מאפשר לקבוצות שונות במדינה להתבטא במסגרת ערוצי

 פרטיים שונים. החוק למעשה מהווה פלטפורמה לעידוד מגוון של ערוצי תקשורת. 



 
 

    

  

 

 אשכול בחירות ומפלגות 11שאלה 

בחירות מקדימות הן בחירות פנים מפלגתיות. במסגרת הבחירות הפנימיות מרכיבים בעלי 

מפלגתיות:  זכות הבחירה את רשימת המפלגה לכנסת. קיימים סוגים שונים של בחירות פנים

בחירות המאפשרות לכל חברי המפלגה לקחת חלק בבחירות וכן בחירות המאפשרות לכל 

 הציבור במדינה לקחת חלק )פריימריז פתוחים(.

זכויות פוליטיות הן זכויות אזרח שהמדינה מעניקה. מטרת הזכויות היא לאפשר לאזרחים 

זכות להיבחר, הזכות להתאגד, לקחת חלק בניהול המדינה. דוגמה לכך היא הזכות לבחור, ה

 הזכות לפקח על השלטון והזכות להביע מחאה וביקורת. 

הפריימריז מאפשרים לציבור לקחת חלק בחיים הפוליטיים במדינה על ידי מעורבות אזרחית 

בקביעת רשימת מפלגה לכנסת. בכך אזרחים, חברי מפלגה, יכולים להשפיע על הנעשה 

 גי מפלגה הראויים מבחינתם להיבחר לכנסת. במדינה על ידי הצבעה עבור נצי

 

 אשכול רשויות מקומיות 11שאלה 

 תפקידים וסמכויות של רשויות מקומיות )דוגמאות(:

 קביעת תקציב לרשות מקומית -

 קביעת חוקי עזר עירוניים -

 פיקוח על מוסדות החינוך ברשות.  -

 מתן היתרי בנייה בתחום הרשות. -

 מתן רישיונות עסק  -

 קביעת מדיניות וביצוע. –סמכות הממשלה 

הממשלה היא הרשות המבצעת. בתחום זה ראש הממשלה והשרים קובעים את 

המדיניות אותה הם מיישמים במשרדיהם. המדיניות כפופה לחוקי המדינה ולהסכמים 

 הקואליציוניים שנחתמו בין סיעות הקואליציה. 



 
 

    

חום זה העירייה הרשות המקומית אחראית על מתן היתרי בנייה בתחום הרשות. בת

יכולה להגדיר אילו שימושים ייעשו בקרקע )מגורים, תעשייה, גנים ציבוריים( וזאת על פי 

 מדיניות הרשות המקומית. 

 

 

 

 אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון 12שאלה 

ארגונים חוץ ממשלתיים הם ארגונים פרטיים שאינם שייכים למדינה. הארגונים פועלים במטרה 

להגן על זכויות האדם והאזרח וכן על מנת לפקח על מוסדות השלטון. הארגונים ממומנים על 

 ידי תרומות ולעיתים גם על ידי מוסדות המדינה. 

בוצות שונות. לכל קבוצה יש עיקרון הפלורליזם משמעותו, הכרה בכך שהעם מורכב מק

אפשרות לבטא את הייחודיות שלה ולקדם את האינטרסים שלה. קיים מתח תמידי בין מימוש 

 הפלורליזם לבין מימוש הסכמיות. 

הארגונים החוץ ממשלתיים יכולים לממש את עיקרון הפלורליזם על ידי קידום אינטרסים של 

 להכרה ובעלת יכולת לקדם את האינטרסים שלה.קבוצות שונות במדינה. כך כל קבוצה זוכה 

 

  



 
 

    

 

 פרק שלישי:

 

 :של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצותוהאחריות המחוייבות . 13

מדינת ישראל רואה את עצמה מחויבת ואחראית ליהדות התפוצות. תחום זה הוגדר הצג: 

השבות, המאפשר בחוקי היסוד של מדינת ישראל. המחיבות והאחריות באות לידי ביטוי בחוק 

לכל יהודי לעלות לישראל, באחריות של המדינה לביטחון כל יהדות העולם וכן במעורבות 

, זאת על ידי המדינה בקידום ערכים יהודים ומסורת היהודית בקהילות יהודיות בתפוצות

 . הסוכנות היהודית וההתסדרות הציונית

בקטע רשום שמדינת ישראל מקצה משאבים מיוחדים לטובת סיוע ליהודים בעולם  הסבר:

 הנמצאים בסכנה. כמו כן המדינה מעודדת עלייה לתחומה של יהדים. 

כאן באה לידי ביטוי האחריות של המדינה בתחום הביטחוני ואת המחויבות של המדינה כלפי 

  יהודי התפוצות.

 

 .הסכמיותעיקרון ה. 38

על פי העיקרון במדינה הדמוקרטית יש קבוצות שונות זו מזו. על מנת שהקבוצות תוכלנה הצג: 

לחיות יחד באותה המדינה עליהן להסכים על כללי בסיס משותפים, וזאת על ידי שיח המתקיים 

בין הקבוצות ופשרות שכל קבוצה חייבת לעשות כדי להגיע לעמק השווה. לדוגמה: הסכמה על 

סכמה על החובה לציית לחוק, הסכמה לקבל את השלטון שנבחר בבחירות. גבולות המדינה, ה

 תמיד קיים מתח בין קיום פלורליזם לבין קיום הסכמיות במדינה. 

בקטע רשום שהאוכלוסייה במדינת ישראל מגוונת וכוללת בתוכה קבוצות שונות, הסבר: 

ימית. על פי הדוברת על כל יהודיות ולא יהודיות. כמו כן, בתוך הלאום היהודי ישנה חלוקה פנ

הקבוצות למצוא את המכנה המשותף המבוסס על ערכים משותפים, וזאת על מנת להתגבר 

 על השוני בין הקבוצות ולהבטיח חיים משותפים במדינה אחת. 

 

 



 
 

    

  מעמד המיעוטים במדינת ישראל. 31

במדינת ישראל יש קבוצות אתניות רבות כמו: דרוזים, צ'רקסים, מוסלמים, נוצרים הצג: 

ואחרים. מדינת ישראל מעניקה למיעוטים זכויות אדם ואזרח שוות כמו כל האזרחים במדינה. 

כמו כן המדינה מעניקה זכויות קבוצתיות בתחום החינוך, הפולחן הייצוג הפוליטי ואף מכירה 

מית. ההכרה במיעוטים והענקת שוויון זכויות מוזכרת בהכרזת בשפה הערבית כשפה רש

 העצמאות של מדינת ישראל.   

מעמד המיעוטים בא לידי ביטוי בקטע, בכך שהדוברת מזכירה שמדינת ישראל הכירה הסבר: 

בחוק את זכותה של כל קבוצה לשמור על הדת שלה ועל השפה שלה, וכן המדינה מאפשרת 

 ערכת חינוך נפרדת ותכנית לימודים ייחודית. לקבוצות שונות לקיים מ

 . 

  



 
 

    

  

 פרק רביעי

 

עמדה דתית העמדה שבאה לידי ביטוי ברשומה שפרסמו התושבים בפייסבוק היא ". 33

  "חרדית

מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית ולנהוג על פי דיני התורה בכל לפי עמדה זו הצג: 

קיים מגוון דעות בשאלת היקף שיתוף הפעולה עם המדינה כל עוד אינה נוהגת  תחומי החיים 

 על פי התורה 

בקטע, דובר המפלגה מתנגד לקיום תחבורה ציבורית בשבת. לדעתו מדינת ישראל הסבר: 

 . של היהדות ית לכן עליה להתבסס על ערכי היסודהיא מדינה יהוד

 י תורה, הנהוג בעמדה המכונה דתית חרדתית.כלומר, הוא מתייחס למדינה הפועלת על פי דינ

 

 

מדינת ישראל כמדינת העמדה שבאה לידי ביטוי בדברי דובר משרד המשפטים היא . 31

  לאום יהודית של כל אזרחיה:

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

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

 

נציג הארגון הסביר כי המעורבות של המדינה להקצות תקציב לשם קידום תעישית הסבר: 

 ההייטק במגזר הערבי מבטא מחוייבות ליצירת שוויון בחברה. 

יצירת השוויון בחברה היא אחד המאפיינים של העמדה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית 

 אזרחיה, הרואה את עצמה מחויבת לשוויון בין האוכלוסיה היהודית והלא יהודית.  של כל

 

 

 



 
 

    

 

 הזכות שעליה ביקש השופט להגן בהחלטתו היא הזכות להליך הוגן. 34

קובעת שכל אדם זכאי למשפט צדק. כל אדם הנמצא בהליך משפטי נחשב חשוד, הזכות  הצג:

 כללים שונים במדינה ביניהם:ולא אשם. על מנת לקדם משפט צדק נקבעו 

 הזכות לדעת את סיבת המעצר -

 הזכות לקבל ייצוג משפטי -

 הזכות להישפט על ידי שופט ניטראלי -

 הזכות להישפט בדלתיים פתוחות -

בקטע רשום ששופט שהיה אמור לכהן בדיון משפטי פסל את עצמו. זאת מכיוון שהוא  הסבר:

 קרוב משפחה של אחד הצדדים במשפט.

 ת להליך הוגן שופט חייב להיות ניטראלי וחובתו לפסול את עצמו במידה ואינו כזה. על פי הזכו

 

 סוג המנגנון לפיקוח ולביקורת שבא לידי ביטוי בקטע הוא מנגנון בלתי פורמלי. . 31

מנגנונים בלתי פורמליים לא שייך למדינה. המנגנונים פועלים על מנת לפקח על רשויות הצג: 

המדינה ולבדוק שהרשויות פועלות במסגרת סמכותן, במסגרת החוק ובצורה יעילה. המנגנונים 

לא פועלים בשם החוק והחוק לא מחייב אותם לפעול, אלא עושים זאת בצורה התנדבותית 

 בין המנגנונים הבלתי פורמליים: העם, התקשורת ואומנות.  ומתוך מעורבות אזרחית.

בקטע רשום על הורים שיצאו להפגנות מול משרדי הממשלה. זאת על מנת להביע הסבר: 

מחאה כנגד תופעות של מקרי התעללות בילדים שבוצעו על ידי מטפלות וגננות שנחשפו 

 וההסמכה של עובדי הגנים. לאחרונה. ההורים דורשים להגביר את הפיקוח על תנאי הקבלה

ההורים הם למעשה מנגנון בלתי פורמלי, שלא פועל מתוקף החוק, אלא פועל בהתנדבות מתוך 

  מעורבות אזרחית.   

  



 
 

    

 

 . לדעתי ניתן לאפשר להורים לשלם עבור שיעורי העשרה. 20

 הנימוק התומך בעמדתי מבוסס על גישה ניאו ליברלית.

הגישה שמה דגש על החירות של האדם )על פני השוויון(. לפי הגישה המדינה צריכה להיות 

מעורבת בצורה מינימאלית בתחום החברתי והכלכלי ולקדם יוזמה אישית של אזרחים 

בתחומים אלה. זאת על ידי יצירת שוק חופשי. המיסוי במדינות ניאו ליברליות יהיה נמוך בשל 

 זכויות חברתיות כלכליות בהיקף נמוך.  העובדה שהמדינה מעניקה

לפי הגישה הניאו ליברלית כל אדם צריך לקדם את עצמו ללא מעורבות המדינה. ברוח זו, 

 הורים הרוצים לקדם את ילדיהם במסגרת שיעורי העשרה יעשו זאת על חשבונם. 

 

 הנימוק המנוגד לעמדתי מבוסס על הזכות לשוויון.

ווה ונשאר שווה כל ימי חייו. תפקיד המדינה הוא לקדם את הזכות קובעת שכל אדם נולד ש

השוויון במדינה, כמו לדוגמה: דרישת חובות זהות, מתן זכויות שוות, התייחסות שווה של 

הרשויות לכלל האזרחים. לעיתים יש מצבים בהם השלטון נוהג בחוסר שוויון מסיבות מוצדקות 

 )הבחנה מותרת והעדפה מתקנת(.

ויון המדינה צריכה לקדם שוויון. אם המדינה תדרוש תשלום עבור שיעורי לפי הזכות לשו

 העשרה יהיו תלמידים שלא יוכלו לקבל את השירות וכך ייווצר חוסר שוויון. 

 

 . לדעתי יש לקבוע כללים ברורים בנוגע להרשאות של רכישת נשק ואחזקתו. 23

 הנימוק התומך בעמדתי מבוסס על עיקרון שלטון החוק. 

קרון קובע שהחוק במדינה הדמוקרטית נקבע על ידי רשות מחוקקת בהליך דמוקרטי. החוק העי

קובע את גבולות המותר והאסור. כמו כן, החוק חל על רשויות השלטון ועל האזרחים. חוק 

 שנחקק חייב להתפרסם לציבור ולהיות מנוסח בצורה ברורה. 

תנסח כללים ברורים מי יכול המדינה על מנת למנוע מקרים של ונדליזם ושוד באמצעות נשק 

. כך המדינה תוכל לפקח על התחום ולמנוע מצב בו נשק יגיע לידיים או לא יכול להחזיק נשק

 . הלא נכונות

 



 
 

    

 הנימוק המנוגד לעמדתי מבוסס על הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף

המדינה היא  הזכות קובעת שלכל אדם יש זכות לחיות בביטחון ואסור לפגוע בגופו. חובת

לשמור על ביטחונו של האדם וזאת על ידי כוחות הביטחון וכן על ידי החוק המרתיע מפני פגיעה 

 באדם. 

נשק הוא אמצעי ליצירת ביטחון אישי. במידה והמדינה תגביל את רכישת הנשק ואחזקתו על 

ת לחיים ידי כללים וחוקים היא תחבל בחובתה לאפשר לכל אדם לקבל הגנה. דבר המנוגד לזכו

 ביטחון ושלמות הגוף.  

  



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


