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 רק ראשון:פ

  סוג הלאומיות: לאומיות אתנית תרבותיתא.  .1

שאיפה של קבוצה להקים מדינה ריבונית על בסיס מאפיינים משותפים.  הצג:

 . המאפיינים כוללים: דת, שפה, היסטוריה, תרבות ומורשת. 

בקטע רשום על הנהלת יד ושם המבקשת לקבל לידיה מכתבים שנכתבו על  הסבר:

ידי ילדים בתקופת השואה. מטרת ההנהלה היא לשמר את זיכרון השואה כחלק 

 . ההיסטוריה של העם היהודימהנצחת 

היסטוריה היא מאפיין אתני של לאום ולכן במקרה זה מדובר בלאומיות אתנית 

 תרבותית.

 

  הזכות לקנייןב. 

כל אדם רשאי להחזיק רכוש ואסור לפגוע ברכושו של האדם. השלטון במדינה  הצג:

בים בהם השלטון חייב להגן על רכושו של האדם. קיים קניין חומרי וקניין רוחני. יש מצ

 יכול לפגוע בקניין, וזאת במסגרת החוק במדינה )לדוגמה: גביית מסים(

בקטע, אספן המכתבים לא הסכים להעביר את המכתבים המקוריים להנהלת הסבר: 

  יד ושם, בשל העובדה שהם רכושו הפרטי. 

הזכות לקניין קובעת שלכל אדם יש זכות להחזיק ברכושו ואין לקחת רכוש מהאדם 

ללא הסכמתו. לכן במקרה זה האספן התבסס על זכות זו בהשאירו את המכתבים 

 ברשותו על מנת למכור אותם. 
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 / קביעת  מדיניות תפקיד הממשלה: סמכות הביצוע.א. 2

כל שר בממשלה אחראי על משרדו ובעל סמכות לקבוע את מדיניות המשרד.  הצג:

המדיניות נקבעת בהתאם לחוק ובדרך כלל בהתאם להסכמים קואליציוניים שנקבעו 

 בין המפלגות השונות. 

 

בקטע, משרד החקלאות ומשרד הכלכלה מנסים למנוע תחרות ולהגן על יצרני  הסבר:

 חמאה מקומיים

עצם ההחלטה של משרדי הממשלה להגן על יצרני החמאה מבטאת את המדיניות 

 של המשרדים, ולכן מדובר בקביעת מדיניות ממשלתית. 

 

 

  . מנגנון פיקוח וביקורת בלתי פורמליב. 

ארגונים פרטיים הפועלים מתוך החלטה )ולא מתוך מחויבות חוקית( לפקח על   הצג:

רשויות השלטון ולהטיח ברשויות ביקורת. זאת על מנת לדאוג שהרשויות תפעלנה 

הארגונים עושים זאת על ידי בהתאם לחוק, במסגרת הסמכויות שלהן ובצורה יעילה. 

  י מחאה ואינטרס פרטיים.מחאות, הפגנות, אומנות, כלי התקשורת והקמת ארגונ

אזרחים הקימו ארגון פרטי על מנת להיאבק במדיניות משרדי בקטע,  הסבר:

 הממשלה. 

פעילות אזרחית המבקרת את הממשלה נחשבת למנגנון בלתי פורמלי הפועל במקרה 

 זה מתוך רצון שהרשויות תפעלנה בצורה יעילה על  מנת להוביל להוזלת מחירים. 

 

  



 
 

    

 פרק שני 

 

 הכרזת העצמאות 3 שאלה

המדינה מעניקה לכל הערבים שוויון זכויות מלא  –הפנייה לערבים תושבי מדינת ישראל 

 ומאפשרת להם לקבל נציגות במוסדות השלטון במדינה. 

המדינה מבקשת מהאו"ם להעניק לישראל הכרה בינלאומית  –הפנייה לאומות המאוחדות 

 ינה אחרת בעולם. ולקבל את ישראל כמדינה ריבונית, כמו כל מד

 

 תנאים לקיום  בחירות דמוקרטיות  4שאלה 

כל בעל זכות בחירה יכול להצביע בבחירות ולהציע את עצמו במסגרת הבחירות.  –כלליות 

 זאת במסגרת הגבלות גיל הנקבעות בחוק המדינה. 

לא ניתן לדעת למי הצביע הבוחר. זאת על מנת למנוע לחצים על הבוחר ולהבטיח  –חשאיות 

 את חופש הביטוי במדינה  

 מחזוריות, שוויוניות, התמודדות חופשית )חופשיות(  –אפשרויות נוספות 

 

 חובות האדם כאדם וכאזרח 5שאלה 

לנהוג בסובלנות כלפי הזולת ובכלל זה לכבד אנשים השונים ממנו  –חובה של אדם כאדם 

 בדעה, בשגרת חיים או בכל דבר אחר. 

 לציית לחוקי המדינה ולקחת חלק בחיים הפוליטיים במדינה.  –חובה של אדם כאזרח 

 

 



 
 

    

  חוקי יסוד  6 שאלה

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

של האדם בישראל הכוללות את )יש לזכור שניים(: הזכות לחיים מפרט את זכויות היסוד 

 ולשלמות הגוף, זכות הקניין, הזכות לכבוד ולפרטיות, חופש התנועה.

 : ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד רק בתנאי שהוא: פסקת הגבלה

 הולם את ערכיה של מדינת ישראל.  -

 נועד לתכלית ראויה.  -

 כות מידתית.פגיעתו בז -

שאלת פרשנותו המרחיבה של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס לפסילת 

 חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית.

 

 חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי

החוק נועד לאזן בין האופי הדמוקרטי של המדינה שנקבע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 

 העיסוק וכן בחוק יסוד: הכנסת, לבין האופי היהודי של מדינת ישראל. וחוק יסוד: חופש

 החוק כולל את קביעת האופי היהודי של המדינה הכוללת, בין השאר: 

 קביעת מעמד ירושלים כבירת ישראל.

 קביעת המחויבות של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות

קביעת השפה העברית כשפה רשמית בישראל, בעלת מעמד על )לצד היות השפה הערבית 

 שפה רשמית במדינת ישראל(. 

 

 

 



 
 

    

 הבדלים בין הגישות החברתיות כלכליות: 7שאלה 

 הבדל ראשון: מעורבות המדינה

בגישה הניאו ליברלית מעורבות המדינה בחיי הכלכלה והחברה של האזרחים היא מינימלית. 

 בשל העובדה שהמדינה שואפת לקדם יוזמה אישית של אזרחיםזאת 

בגישה הסוציאל דמוקרטית קיימת מעורבות רחבה של המדינה בחיי הכלכלה והחברה של 

 האזרחים. זאת על מנת לצמצם פערים בחברה ולקדם שוויון הזדמנויות בין האזרחים.

 הבדל שני: המיסוי במדינה

ה יהיה נמוך, וזאת בשל העובדה שהמדינה מספקת בגישה הניאו ליברלית המיסוי במדינ

 מידה מצומצמת של זכויות חברתיות כלכליות.

בגישה הסוציאל דמוקרטית המיסוי במדינה יהיה גבוה, וזאת בשל העובדה שהמדינה 

 מספקת מידה רחבה של זכויות חברתיות כלכליות על מנת לצמצם פערים. 

 הבדל שלישי: המטרה

רלית היא לקדם תחרות חופשית בין האזרחים במדינה בתחום מטרת הגישה הניאו ליב

 הכלכלי. 

 מטרת הגישה הסוציאל דמוקרטית היא לקדם שוויון הזדמנויות בחברה. 

 

  



 
 

    

 אשכול העולם היהודי 8שאלה 

 : המאפיינים של החברה החרדית בישראל

  קבוצה זו נבדלת מכלל החברה הישראלית מבחינה חברתית ותרבותית: באורח חיים

ובלבוש שונה, במגורים בשכונות נפרדות, בקיום מערכת חינוך נפרדת שאיננה לומדת את 

לימודי הליבה ובקיום מערכת תרבותית נפרדת הכוללת עיתונים חרדיים ומופעי תרבות 

 המיועדים לחרדים בלבד. 

 ים על עצמם להישמע בקולם של גדולי הדור ונוהגים על פי הוראות רבניהם.החרדים מקבל 

  החרדים מציבים את ערך לימוד התורה כערך מרכזי ומקיימים "והגית בו יומם ולילה". רוב

הצעירים בעולם החרדי לומדים בישיבות ומקבלים מלגת קיום. הלימודים נמשכים שנים 

 עבודה. רבות והלומדים אינם משתלבים במעגל ה

 החרדים אינם מתגייסים לצבא אלא מצהירים ש"תורתם אומנותם" ועל פי הוראת חלק מ

גדולי הדור אסור להם להתגייס לצבא בין השאר מתוך החשש שהצבא יגרום להם להתפקר 

 ולהפסיק להיות חרדים.

 

יחס שונה שניתן לאדם או לקבוצה, כאשר הסיבה ליחס מוצדקת והשוני בעתיו ניתן  הבחנה:

 היחס השונה רלוונטי. 

 

ייחודי לחברה החרדית בישראל. זאת על מנת לאפשר לזרם מדינת ישראל מתייחסת באופן 

לקיים שגרת חיים דתית הייחודית לו. דוגמאות לכך הן חסימת רחובות לתנועה בימי שבת, 

 והקמת מערכת חינוך ממלכתית חרדית. 

 בכך מאפשרת המדינה לציבור החרדי לקיים אורח חיים ייחודי על פי תפיסתו את היהדות. 

  



 
 

    

 

 ל תקשורת ופוליטיקה בישראלאשכו 9שאלה 

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

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

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

 רבים: חברה וכלכלה, תרבות ולאומיות, משפט ויחסים בין מדינות.

 

באמצעים סוג של תקשורת במסגרת מתקיימת העברת מסרים ומידע  תקשורת המונים:

 טכנולוגיים על מנת להגיע לקהל רחב ואנונימי של אנשים בזמן קצר מאד ובאופן פומבי.

במסגרת תקשורת מסוג זה אין חשיבות לתגובות הקהל. כמו כן המידע מתפרסם לכל הקבוצות 

השונות ולא בהכרח לקבוצה מסוימת. ערוצי התקשורת העיקריים במסגרת תקשורת מסוג זה 

 הם: עיתונות, רדיו, טלוויזיה, רשת האינטרנט והרשתות החברתיות.

עולם הוא "כפר גלובלי אחד" אמצעי התקשורת יזציה היוצרת מעין תחושה שהבעקבות הגלובל

עוסקים בתחומים עניין בינלאומיים הכוללים בין השאר: קשרים בין מדינות, תהליכים גלובליים 

ועוד. כלומר תהליך הגלובליזציה משפיעה על בחירת המעסיקים אזרחים ברחבי העולם 

המתגורר בחלקים  התכנים בהם עוסקים כלי התקשורת ובמידע שהם מעבירים לקהל רחב

  שונים של העולם, באמצעות אמצעי תקשורת טכנולוגים.  

 

  



 
 

    

 אשכול בחירות ומפלגות 10שאלה 

 ממשלת אחדות לאומית:

ממשלת אחדות לאומית היא איחוד של שתי המפלגות הגדולות ביותר בפרלמנט, זאת כאשר 

 בין המפלגות יש ניגודי אידאולוגיה  

מפלגה מוותרת על העמדות שלה במטרה לנסח קווי יסוד  איחוד המפלגות נעשה כאשר כל

 משותפים על בסיסם ניתן להקים את קואליציה.

ממשלת אחדות לאומית קמה בדרך כלל במצבי חירום )מלחמה, אסון טבע( או כאשר לאף 

 אחד מהמפלגות הגדולות אין אפשרות להקים קואליציה ללא המפלגה השנייה. 

 

 עיקרון ההסכמיות:

חבה בין קבוצות בחברה על כללי משחק בסיסיים או על אופייה הבסיסי של הסכמה ר

 החברה והמדינה.

 מחזקת את היציבות ומאפשרת קיום בצוותא על אף חילוקי דעות בתחומים אחרים.

ישנו מתח בין ערך הפלורליזם המעודד ריבוי דעות לערך ההסכמיות המחזק את האחידות/ 

 הערכים המשותפים.

ה להימדד על ידי בחינת ההסכמה על: גבולות המדינה, קבלת השלטון שנבחר הסכמיות יכול

 בבחירות, הסכמה על כללי הדמוקרטיה ועוד. 

הגעה להסכמיות מחייבת קיום פשרות בין קבוצות בעלות עמדות מנוגדות או שונות )לכן 

 לעיתים מנוגדת למדיניות פלורליסטית(

 

שתי מפלגות בעלות השקפות עולם שונות ואף  ממשלת אחדות לאומית יכולה לקום רק כאשר

 מנוגדות חוברות יחד להקמת קואליציה וממשלה. 

כלומר, המפלגות חייבות לקיים פשרות מסוימות ולהגיע לקווי בסיס משותפים )ליצור הסכמיות( 

 על מנת לנסח הסכמים קואליציוניים ולשבת יחד, למרות חילוקי הדעות באותה הממשלה.  

  



 
 

    

 

 אשכול רשויות מקומיות 11שאלה 

 שיטת הבחירות לשלטון המקומי:

במסגרת השלטון המקומי נערכות בחירות אישיות לתפקיד ראש המועצה. במקביל לכך נערכות 

בחירות רשימתיות לבחירת המועצה המקומית. במסגרת בחירות אלה מתמודדות מפלגות 

 מועצה( שונות השייכות לתחום השיפוט של השלטון המקומי )עירייה או 

 

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

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

 הפלורליזם לבין מימוש הסכמיות. 

 

הפלורליזם מתממש בשיטת הבחירות המקומית במסגרת הבחירות למועצה. במסגרת זו כל 

קבוצת תושבים המתגוררים בתחום המועצה יכולים לקדם אינטרסים אישיים  באמצעות הקמת  

 מפלגה. 

כך אזרחים שונים יכולים לקדם את האינטרסים שלהם או לקדם שמירה על הייחודיות שלהם 

 ים למועצת השלטון המקומי. במסגרת בחירת נציג

  



 
 

    

 

 

 אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון 12שאלה 

 נציב תלונות הציבור:

תלונות שהגישו אזרחים, המרגישים כי נפגעו כתוצאה ממעשים או מחדלים של הנציב בודק 

אחת הרשויות או של אחד הגופים הציבוריים. לנציב תלונות הציבור יש סמכות להורות לרשות 

שלטונית לפעול על פי הוראתו ואף להעמיד לוח זמנים לתיקון ליקויים לרשות כנגדה הוגשה 

 בקר המדינה בתפקיד נציב תלונות הציבור. תלונה. במדינת ישראל משמש מ

 

 תרבות פוליטית דמוקרטית:

 ערכים, אמונות וצורות התנהגות המבטאים הזדהות עם עקרונות הדמוקרטיה.

ביניהם ניתן למנות רמה גבוהה של השתתפות בבחירות והשתתפות אזרחית, קבלת הכרעת 

 סובלנות, הסכמיות.הרוב, הכרה בשלטון החוק והפנמת ערכים כמו פלורליזם, 

 תרבות פוליטית דמוקרטית והחינוך אליה מחזקים את היציבות של המדינה הדמוקרטית.

  .יש לציין כי תרבות פוליטית דמוקרטית לא קיימת במידה שווה בכל הדמוקרטיות

 

תפקיד נציב תלונות הציבור הוא לקבל תלונות מאזרחים הקשורים במחדלים או ממעשים לא 

ויות שלטון וגופים ציבוריים. בכך מקדם הנציב את מימוש התרבות הפוליטית חוקיים של רש

הדמוקרטית במדינה, וזאת הן בשל העובדה שפנייה לנציב מבטאת מעורבות אזרחית בניהול 

המדינה והן בעובדה שהנציב עצמו מקדם פעילות דמוקרטית וחוקית של גופי השלטון השונים 

ת לרשות לעבוד בהתאם לחוק והתאם לערכים דמקורטים במדינה. זאת מתוקף סמכותו להורו

 המקובלים במדינות דמוקרטיות. 

 

  



 
 

    

 

 פרק שלישי:

 

 תרבותית: –מדינה מסורתית )מורשתית( .13

 מקור הסמכות במדינה הוא ציבור האזרחים.לפי עמדה זו  :הצג

רחב הציבורי למורשת מביהודי, צריכה לתת ביטוי בחקיקה ומדינת ישראל, כמדינת העם ה

 היהודית במובן התרבותי והלאומי מתוך זיקה למורשת / למסורת אך ללא מחויבות להלכה. 

 

 , הכותבת רואה בשבת כערך יהודי מרכזי, ללא קשר להיבטים דתיים. בקטע הסבר:

בכך הכותבת תומכת במעמדה של השבת כיום מנוחה, ובכך למעשה מבטאת את העמדה 

תרבותית לפיה יש לתת ביטוי למורשת היהודית במרחב הציבורי, ללא קשר  –המורשתית 

 להלכה היהודית. 

 

 עקרון הסובלנות. 14

 יחס מכבד לשונים ממני, לדעותיהם, לאורח חייהם.הצג: 

 מילולית או פיזית בעת מחלוקת.הימנעות מתגובות אלימות 

 הימנעות מהפעלת סמכות שלטונית כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות.

 סובלנות מאפשרת לרעיונות חדשים להתפתח בחברה. 

  

בקטע, טוענת הכותבת כי נבחרי הציבור לא עסקו מספיק בסוגיית השבת. לפי דעתה הסבר: 

והקשיבו לטענות של הצדדים השונים  נבחרי הציבור נהגו בחוסר סובלנות ולא כבדו

 המתייחסים לצביון השבת. לכן לא נמצא פתרון לנושא זה. 

  



 
 

    

 

 חברתיות -כויות כלכליותז. 15

 זכויות המוענקות ע"י המדינה במטרה להבטיח קיום אנושי בכבודהצג: 

לדיור, זכויות ביניהן: הזכות לשירותי בריאות, לחינוך, לביטחון סוציאלי ולרמת חיים בסיסית, 

 .ותנאי העסקה עובדים

 הזכויות ניתנות בדרך של הקצאת משאבים ושירותים

זכויות אלה  –היקפן ואופיין תלויים במדיניות חברתית כלכלית. במדינות דמוקרטיות רבות 

 . מוענקות בצורה מוגבלת ומדודה

 

בקטע, הכותבת טוענת שאזרחים העובדים בשבת לא מקבלים את תנאי ההעסקה  הסבר:

 הראויים כמו מתן יום חופש חלופי או תוספת תשלום. 

הזכויות החברתיות כלכליות עוסקות בין השאר בקביעת זכויות תנאי העסקה של העובדים 

ה לידי ביטוי במדינה. כך תחום זה של הענקת זכויות חברתיות כלכליות לעובדים בשבת בא

 בקטע המקור. 

  



 
 

    

  

 פרק רביעי

 

 משפט אזרחי. 16

 עוסק בסכסוכים שבין אדם לחברו.הצג: 

 המשפט מכריע בסכסוך בין הצדדים על פי החוק והראיות.

 התובע הוא אדם או תאגיד )לרבות המדינה או רשות מקומית( והנתבע הוא אדם או תאגיד.

החלטה על חיוב כספי של המפסיד או הוראה במשפט אזרחי אין ענישה ובסופו מתקבלת 

 אחרת לביצוע.

 

 בקטע נוסע ישראלי תבע חברת תעופה על כך שהתעכב מספר שעות בשדה התעופה. הסבר: 

 כנגדנוסע מתנהל בין אדם לתאגיד, במקרה זה בעניין של תביעה אזרחית של משפט אזרחי 

 חברת תעופה. 

 

 

 הכנסת כרשות המייצגת אזרחים.. 17

זאת בכך  הכנסת מייצגת את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברה.  הצג: 

שהכנסת מורכבת ממספר מפלגות שונות המקדמות אינטרסים שונים של קבוצותו שונות 

 בחברה האזרחית. 

בקטע, מספר מפלגות התאחדו יחד כדי לחצות את אחוז החסימה ולייצג את הבוחרים הסבר: 

 העבודה בכנסת.שלהן במסגרת 

בכך המפלגות מבקשות לקדם אינטרסים שונים של קבוצות שונות בחברה, במסגרת הפעילות 

 בכנסת וכך לקיים את תפקידה של הכנסת כמייצגת אזרחים. 

 

  



 
 

    

 עברינות פלילית. 18

הוא אדם הפועל בצורה לא חוקית או אלימה . ואינו מוכן לשאת בתוצאות מעשיו. המבצע  הצג:

בצורה שלילית. זאת בשל החברה מתייחסת למעשה למעשה הוא אינטרס אישי. המניע 

העובדה שעבריינות מסוג זה מפרה את ההסכמה )ההסכמיות( על שמירת השלום הציבורי 

באמצעות הדין הפלילי. כלומר, היא מגדירה המדינה  מתייחסת למעשה והמחויבות לחוק. 

 משטרה, צבא, בתי משפט(.  את המעשה כעבריינות ומפעילה אמצעי אכיפה )

 

 אוהד התפרץ למגרש כדורגל על מנת להצטלם עם שחקן אותו הוא מעריץ.בקטע  הסבר:

למעשה האוהד פעל בניגוד לחוק במטרה לקדם אינטרס אישי ולהצטלם עם השחקן. לכן מדובר 

 בעבריינות פלילית רגילה בה אדם מקדם אינטרס אישי על ידי מעשה המנוגד לחוק. 

  



 
 

    

 

 . אני תומך בצעדים שנקט משרד הבריאות בהקשר להתפרצות מגפת הקורונה. 19

 

 הזכות לחיים ולביטחוןהנימוק התומך בעמדתי מבוסס על 

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

מלפגוע  תפקיד השלטון הוא להגן על חייו וביטחונו של האדם. זאת על ידי החוק המרתיע אדם

 )משטרה, צבא(.  בזולת וכן על ידי כוחות הביטחון

התקנות של משרד הבריאות מאפשרות לבודד אדם שנדבק בנגיף, ובכך הן מקיימות את 

מחויבותו של השלטון להגן על חיי האזרחים על ידי מניעת התפשטות של המגפה על ידי 

 הדבקה. 

כך למעשה השלטון מקיים את הזכות לחיים ולביטחון על ידי קביעת חוקים )תקנות( השומרות 

 על חיי האדם. 

 

 .חופש התנועההנימוק המנוגד לעמדתי מבוסס על הזכות ל

יש זכות לנוע ממקום למקום באופן חופשי. השלטון מחויב לאפשר הזכות קובעת שכל אדם 

תנועה חופשית במסגרת החוק. קיימים צווים משפטיים המונעים תנועה הכוללים, בין השאר, 

 צו מאסר, צו מעצר, צו אשפוז בכפייה וצו הרחקה. 

קיימות דעות בציבור הרואות פגיעה בחופש התנועה כאשר הממשלה קובעת תקנות שלא 

מאפשרות לאנשים להגיע למקומות ציבוריים או המחייבת אותם להיכנס לבידוד. אחת הטענות 

בנושא זה היא שלא כל אדם שחוזר מחו"ל נדבק בנגיף, ולכן התקנה המחייבת אותו להיכנס 

לבידוד פוגעת בזכותו לנוע באופן חופשי ממקום למקום, כפי שנקבע במסגרת הזכות לחופש 

 התנועה.  

  



 
 

    

 

סום כאשר מדובר באנשי ציבור העומדים בפני חקירה, שדעתי אין לפרסם צווי איסור פרל. 20

 לפני כתב אישום.

 

  וק התומך בעמדתי מבוסס על זכות הציבור לדעת. הנימ

הזכות קובעת שכל אזרח זכאי לקבל מהמדינה מידע הרלוונטי לחייו. המידע מאפשר לאדם 

 לקחת החלטות שקולות בחייו על בסיס מידע שניתן על ידי השלטון. 

במקרה זה, הציבור צריך לדעת מיהם נציגי הציבור אותם הוא בוחר בבחירות דמוקרטיות, או 

. כאשר נציג ציבור עומד לחקירה, יש להודיע על אלה אשר נותנים לו שרות ועליהם הוא סומך

 כך לאזרחים על מנת שיוכלו לגבש עמדה ואף לסייע לאותו נציג, במידה והוא נדרש לכך. 

מידע זה חשוב לציבור האזרחים ולכן על השלטון להעבירו לציבור, זאת כפי שנקבע במסגרת 

 זכות הציבור לדעת. 

 

 לשוויוןות הנימוק המנוגד לעמדתי מבוסס על הזכ

הזכות קובעת שכל בני האדם נולדים שווים ונשארים שווים כל ימי חייהם. השוויון ניתן במסגרת 

החוק במדינה וכולל בין השאר: שוויון ביחס השלטון לאזרחים, שוויון זכויות, שוויון חובות ועוד. 

 תקנת.לפעמים יש מצבים בהם פוגעים בשוויון במסגרת מדיניות של הבחנה או העדפה מ

יש כאלה הרואים בנציגי הציבור אזרחים שווים במדינה דמוקרטית. לכן לדעתם על המדינה 

לנקוט במדיניות שווה לכל האזרחים, כולל נציגי ציבור. ברוח זו, יש לפרסם צווי איסור פרסום 

 שהוגש נגדו כתב אישום.גם כאשר נציג ציבור, כמו כל אזרח אחר, נמצא בחקירה, לפי 

תתממש הזכות לשוויון הקובעת שכל אדם זכאי ליחס שווה, ולכן במקרה זה יש כך למעשה 

להתייחס באופן שווה לכל האזרחים הנמצאים בהליך משפטי שעוד לא הגיע להגשת כתב 

 אישום, גם כאשר מדובר בנציגי ציבור. 

 



 
 

    

 


