
 
 

  

 34281מספר שאלון:                                             

                31.1.2019תאריך בחינה:                                             

 פותרים: נוחי קירצמן, דורון קורקוס ולירן לוטם                                                               

 

 

 פרק ראשון

 1שאלה 

 : חוק שעות עבודה ומנוחה.ציון .א

קובע כי עבור יהודים תכלול המנוחה השבועית את השבת בה אסור  הצגת המושג:

 להעסיק יהודים.

פונים שחקני כדורגל לבג"ץ  לסעד משפטי. לטענתם החוק אוסר בקטע  הסבר:

העסקת יהודים ביום המנוחה השבועי, ביום השבת. השחקנים דורשים לממש את 

 החוק ולאסור את העסקתם במקצוע הכדורגל ביום השבת.

 " אין לערוך משחקי כדורגל בשבת"   ציטוט מהקטע:

 

 מאלייםפור-מנגנוני פיקוח וביקורת מוסדיים ציון: .ב

תפקידם וסמכותם כמפקחים על רשויות השלטון ומבקרים אותן מוגדרים  - הצגת המושג:

בחוק. תפקידם לבדוק שרשויות השלטון פועלות חוק, לפי כללים של מנהל תקין, באמצעות 

 בדיקת מסמכים,ניתוח חוקיות ותקנות, אכיפת חוקים וכן באמצעות פרסום דוחות לציבור.

 

י שחקני הכדורגל עתרו לבג"ץ בבקשה למימוש החוק. בג"ץ הוא מנגנון : בקטע נכתב כהסבר

לביקורת פורמלית על המדינה. בין יתר תפקידיו, אחראי בג"ץ על שמירת אכיפת החוקים 



 
 

  

במובן הערכי מהותי. בג"ץ הוא שומר הסף של הדמוקרטיה היהודית. בג"ץ מתבקש לסעד 

פשרת להם את מימוש חוק שעות עבודה לכדורגלנים החשים כי ההתאחדות לכדורגל לא מא

 ומנוחה ליהודים כשאר אזרחי המדינה היהודים.

 : " עתרו לבג"ץ בבקשה שיאכוף את החוק"ציטוט מהקטע

 

 2שאלה 

 מדיניות הבחנה.  ציון: .א

נסיגה מוצדקת מהזכות לשוויון כאשר השונות בין המקרים הצגת המושג:  

 רלוונטית לעניין.

לסטודנטים אישור על לקות לימודית המקשה עליהם לתפקד אקדמית ללא   הסבר:

התאמות מיוחדות. השונות שלהם מסטודנטים רגילים מצדיקה נסיגה מעיקרון 

 השוויון ומתן הקלות לימודיות, כגון:תוספות זמן והקראת שאלון הבחינה.

לסייע : " כל מוסד להשכלה גבוהה חייב להקים מרכז תמיכה ציטוט מהקטע

 לסטודנטים לקויי למידה"

 

 חקיקת משנה. ציון: .ב

רה"מ והשרים ממונים על ביצועו של חוק שנחקק בכנסת. כדי הצגת המושג:    .ג

שיהיה אפשר לבצע את החוק, השרים מוסמכים להתקין תקנות המפרטות את 

החוק. חקיקת המשנה חייבת להיות ברוח החקיקה הראשית ולא  אופן ביצוע

 לסתור אותה.

 



 
 

  

הארגון החברתי שבדק את יישום החוק קורא לשרים לקיים את אחד  סבר: ה

מתפקידי הרשות המבצעת, חקיקת משנה. השרים אמורים לקבוע את הפירוט של 

החוק שנחקק בכנסת באמצעות תקנות, צווים והוראות שעה. לטענתם לא ניתן 

 לביצוע.לממש את החוק המקל על סטודנטים לקווי למידה משום שהחוק לא פורט 

 : "לא קבעו את פרטי החוק שיאפשרו את הוצאתו לפועל"ציטוט מהקטע

 

 

 

 פרק שני

 

 3שאלה 

 הצגת המושג הזכות לקניין  

זכותו של כל אדם להחזיק ברכוש/בדבר שיש לו ערך כלכלי ולעשות בו כרצונו. אין לפגוע   

 –החומרי של האדם בקניינו של אדם או לעשות בו שימוש ללא רשותו של האדם )הן בקניין 

 –קרקע/בית/כסף, שהאדם רכש מעבודתו או קיבל במתנה. והן בקניין הרוחני שלו 

 סרט/תוכנה/מאמר(. –המצאה/יצירה של האדם שיש לו עליה זכויות יוצרים 

 

 4שאלה 

 שני ביטויים להכרה במרחב הציבורי:

 



 
 

  

ישראל מכירה בימי המועד של המיעוטים המוכרים להם כימי  בתחום הפולחן הדתי :

 חופשה 

(, 1951( ולפי חוק שעות עבודה ומנוחה )1948)עפ"י התיקון לפקודת סדרי חוק ומשפט )    

 כל 

 אזרח יכול להחליט על יום המנוחה השבועי שלו, ואסור להכריח אותו לעבוד ביום זה, או     

עבודה, אם הוא לא רוצה לעבוד ביום זה(. בנוסף, בהתאם להפלות אותו לרעה בקבלה ל    

 לחוק 

 משרד שירותי הדת, מדינת ישראל מקצה תקציבים לבניית מסגדים וכנסיות ולהחזקתם.     

 לשפה הערבית מעמד מיוחד בישראל. היא מוכרת כשפה רשמית שנייה  בתחום השפה : 

 /פרסומים רשמיים של המדינה, צריכים בישראל ]ולכן חלק מפרסומי המדינה/שלטי הכוונה    

 להיות כתובים גם בשפה הערבית, כגון : מטבעות, שטרות כסף, שלטי חוצות[ .    

 

  ביטויי קבוצות המיעוט בהיבט המוסדי :

 בני העדות הלא יהודיות כפופים לשיפוט הדתי של בתי הדין על פי  בתחום השיפוט הדתי : 

 כירה במעמד של בתי דין שרעיים ודרוזים, ומקצה משכורות דתם בנושאי אישות )ישראל מ    

 לבעלי תפקידים דתיים בדתות השונות בישראל(.    

 למיעוטים השונים קיימות מערכות חינוך נפרדות המתנהלות בשפתם. חוק  בתחום החינוך : 

 החינוך הממלכתי קובע כמטרה לחנך כל אדם לכבוד למורשתו ולזהותו התרבותית      

 )בישראל פועלים מוסדות חינוך המיועדים לאוכלוסייה הערבית והדרוזית, בהם הקבוצות     

יכולות ללמד את ההיסטוריה והתרבות שלהם. לפי התיקון לחוק חינוך ממלכתי משנת     

2000 , 

 ישראל הכירה בזכות של כל קבוצות המיעוט במדינה לחזק את המורשת והשפה של כל     

   קבוצה, לצד חיזוק הנאמנות האזרחית של אזרחי ישראל(.    

מדינת ישראל מאפשרת לקבוצות המיעוט ייצוג פוליטי  בתחום הפוליטי והממשלתי : 

 בכנסת 

 ]בישראל פועלות מספר מפלגות ערביות בכנסת[, וקבלה לעבודות במגזר הציבורי ]ישנן     



 
 

  

עבודות במגזר הציבורי המיועדות לבני מיעוטים כחלק מהניסיון לשלבם בחברה      

 הישראלית[.

 

 5שאלה 

 הצגת המושג שלטון החוק

עקרון שלטון החוק במשטר דמוקרטי פירושו שהן רשויות השלטון והן כלל האזרחים במדינה 

ירות על ידי רשות מחוקקת שנבחרה בבח-כפופים לחוק שהתקבל בדרך דמוקרטית

דמוקרטיות. שלטון החוק מבוסס על נכונות מרבית האזרחים לציית לחוק ולא על אכיפת 

 החוק בכוח סמכות שלטונית.

 

 6שאלה 

 

 הצגת תפקידי הכנסת בייצוג האזרחים ובמינוי בעלי תפקידים:

 ייצוג האזרחים:

 לייצג את האינטרסים ואת רצון הבוחרים. .א

 באזרחים.להבטיח שרשויות השלטון לא יפגעו  .ב

 מינוי בעלי תפקידים:

 הכנסת בוחרת את נשיא המדינה ואת מבקר המדינה. -כגוף בוחר

 

 7שאלה 

 דמוקרטיה רפובליקנית

 .רואה את הפרט הן כיחיד והן כחלק מקהילה לאומית או אזרחית 

 הכלל טובת את לאפשר כדי גם נועדה והיא הפרט בחופש מתמצה אינו המדינה תפקיד 

 .הדמוקרטי בתהליך הנקבעים המשותפים הקהילה ערכי ומימוש



 
 

  

 שייכים שאינם אלו גם, האזרחים כל של הפרט זכויות נשמרות רפובליקנית בדמוקרטיה 

 .הלאומית הרוב לקבוצת

 

 אשכולות

 8שאלה 

נמנעו מנסחי החוק בכוונה מלהגדיר מיהו יהודי בשל המחלוקת  1950 -בחוק שנחקק ב 

החרדית)מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר על פי -הקיימת בין הגישה האורתודוכסית

 ההלכה..(, לבין גישות אחרות שמסתפקות בהגדרות מצמצמות יותר.

 לאורך השנים התנהל ויכוח חריף סביב המילים "...או שנתגייר" : יש לציין כי : 

המפלגות הדתיות ביקשו שהגיור יהיה עפ"י ההלכה ]כמקובל בזרם האורתודוכסי[, ושתהליך 

הגיור יכלול בתוכו את שלושת המרכיבים המקובלים : ברית מילה, טבילה במקווה וקבלת עול 

תי[. ואילו מפלגות/זרמים +חילוניים, ביקשו שכל מצוות ]המתגייר צריך לנהל אורח חיים ד

גם הגיור הרפורמי הכולל : ברית מילה, טבילה במקווה והצהרה על  –הגיורים יתקבלו 

 שייכות וקשר ללאום היהודי ללא מחוייבות לקיים אורח חיים יהודי. 

 המחלוקת בין האורתודוכסים לרפורמים בסוגיית מיהו יהודי

 וחלק גדול מהמסורתיים מקבלים את ההגדרה ההלכתית הדתיים האורתודוכסים 

 למונח "יהודי" ]הראשונים טוענים כי במידה ואדם מבקש להתגייר, עליו לעבור גיור     

 על פי ההלכה, הכולל : ברית מילה, טבילה במקווה וקבלת עול מצוות[.     

גייר איננו מחויב הגיור הרפורמי איננו מתנהל על פי ההלכה כלומר בגיור הרפורמי המת

לקבל על עצמו עול תורה ומצוות ומספיק עצם הרצון שלו להיכנס לעם היהודי והמילה 

 והטבילה שהוא עובר.

 



 
 

  

הגיור הרפורמי איננו מתנהל על פי ההלכה כלומר בגיור הרפורמי המתגייר איננו מחויב לקבל על 

היהודי והמילה והטבילה שהוא עצמו עול תורה ומצוות ומספיק עצם הרצון שלו להיכנס לעם 

 עובר.

 

 9שאלה 

 

 הצגת המושג חיסיון עיתונאי

העיתונאים רשאים שלא לחשוף את זהות מקורות המידע שלהם, כדי לאפשר להם לבצע את 

 תפקידם ללא לחצים והשפעות עליהם.

 זהו אחד מן האמצעים המבטיחים את אי תלותה של התקשורת.

 הסבר כיצד חיסיון עיתונאי מבטא את חופש הביטוי 

 כל אדם זכות לבטא/להפיץ את עמדותיו/דעותיו/אמונותיו בכל דרך )לבוש, 

פולחן, תקשורת, אמנות, בדיבור, בכתב וכו'( ובפומבי/בגלוי. החיסיון העיתונאי מאפשר     

לבטא את דעתם בכל  לעיתונאים להשתמש במקורות שלהם באופן עצמאי, כך מקורותיהם יוכלו

 דרך שיבחרו מבלי לחשוש שייחשפו.

 10שאלה 

 הצגת שיטת בחירות יחסית 

חלוקת המושבים בפרלמנט יחסית )בקירוב(, למספר הקולות שבהם זכתה כל רשימת  

מועמדים/כל מפלגה. החישוב נעשה לפי מספר המצביעים בבחירות או לפי הקולות הכשרים 

 .אחוז החסימה בלבד, בתנאי שהמפלגה עברה את

 בנוסף שיטת הבחירות בישראל היא:

 רשימתית ]הבוחרים מצביעים בבחירות לרשימה[.



 
 

  

 שיטת בחירות ארצית ]כל הארץ מהווה אזור בחירה אחד לצורך חישוב תוצאות הבחירות[.

בשיטה הישראלית נוצרת מערכת רב מפלגתית ]יש הרבה מפלגות המצליחות להיכנס 

 מפלגות[. 15-ל 10לפרלמנט, בין 

זאת בשל העובדה שכל מפלגה אשר עוברת את אחוז החסימה מיוצגת, אחוז החסימה 

 בישראל עומד על

 מנדטים. מכאן שכל מפלגה שמגיעה לארבעה מנדטים מיוצגת. 4-אחוזים שהם כ 3.25

 

 11שאלה 

הייתה שיטת הבחירות לרשויות, דומה לשיטת הבחירות לכנסת ]פתק אחד  1975עד לשנת 

, בוחרים התושבים בפתק אחד 1978מועמדים[. החל מהבחירות שנערכו בשנת  לרשימת

 לראש 

 

הרשות ובפתק השני למועצת הרשות ]המועמד שקיבל את מירב הקולות נבחר לראש 

מקולות הבוחרים, נערך סיבוב נוסף תוך  40% -הרשות. אם אף מועמד לא זכה ב

 כשבועיים[.

 

 

 הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות :ישנם מספר הבדלים נוספים בין 

 א'. מי רשאי להשתתף בבחירות ? להבדיל מהבחירות לכנסת בהן רשאים להשתתף רק   

 המדינה, בבחירות לרשויות המקומיות זכאים להשתתף גם תושבי קבע, המתגוררים אזרחי 

 



 
 

  

 ברשות, שאינם אזרחי ישראל ]כמו ערביי מזרח ירושלים[.        

 ב'. כל כמה זמן מצביעים ? הבחירות לכנסת מתקיימות אחת לארבע שנים, ואילו הבחירות    

 לרשויות המקומיות מתקיימות מדי חמש שנים.         

 רשאים לבחור  2003. משנת 18ג'. מאיזה גיל ניתן לבחור ? לכנסת רשאים לבחור מגיל   

נים ]הורדת גיל הבוחר נועדה ש 17בבחירות לרשויות, כל תושבי העיר שמלאו להם       

מעורבות חברתית של הנוער בקהילה על ידי מתן אפשרות לבני הנוער להשפיע על  לטפח

 הבחירות[.תוצאות 

 חובות האדם כאזרח :

 ( לציית לחוק ולחובות הקבועות בו ]לשלם מיסים, לשרת בצבא או בשירות לאומי[.1

/לעוולות שנגרמו לפרטים/קבוצות במדינה, מוטלת עליו ( במידה ואדם עד לפגיעה בחוק2

 חובה 

כאזרח להתריע על העוולות/לבקר את רשויות השלטון אם הן חרגו מסמכותן )חובת     

 דיווח(.

 ( ישנו ערך אזרחי להשתתפות בעיצוב החיים הציבוריים, כלומר : להיות "אזרח מעורב" 3

 במידה ויש בחירות יש להשתתף בהן, ביקורת בחיים הציבוריים והפוליטיים במדינה ]    

 על השלטון, השתתפות אזרחית וכדומה[, וישנו ערך אזרחי בתרומה לקהילה     

 ולמדינה.    

שניים מן המאפיינים הייחודיים לרשויות המקומיות מטפחות מעורבות וערכים אזרחיים. 

האזרח להיות שותף בכך ראשית העובדה שהבחירות מתקיימות בשני פתקים מעודדות את 

שהוא ימצא דעה הקרובה לדעתו כאשר הוא בוחר בנפרד מועמד לראשות העיר ולרשימה 



 
 

  

מעודדת את השתתפותם של בני נוער ובכך  17למועצת העיר. שנית, הורדת הגיל לגיל 

 הופכת אותם לאזרחים מעורבים.

 

 12שאלה 

 הצגת תפקידיו של נציב תלונות הציבור 

 אדם המבקש להתלונן על גופים הנתונים  משמש ככתובת לכל

לביקורת המדינה. הנציב מטפל בכל התלונות של האזרחים הסבורים שנפגעו     

החליטה הכנסת לאחד את משרת  1971מפעולותיהם של גופים ממלכתיים וציבוריים בשנת 

 מצב ייחודי בעולם. הפעילות של הנציב –מבקר המדינה עם משרת נציב תלונות הציבור 

 נעשית בדיעבד. הוא לא יוזם בדיקות אלא מגיב למכתבים שקיבל מהציבור.

כאשר מוגשת תלונה, הנציב בודק אותה ונותן לגוף שעליו התלוננו פרק זמן מוגדר להשיב על 

התלונה. במידה והנציב מצא שהתלונה מוצדקת, הוא מודיע על כך לשני הצדדים ומציין 

 קון ואת המועד לתיקון הליקוי.במכתב כיצד צריך לתקן את הטעון תי

בידי השלטון )חברי כנסת, שרים, שופטים, ראשי ערים, עובדי ציבור במשרדי הממשלה 

ופקידים( עוצמה)כוח לבצע( רבה. ישנה סכנה שהשלטון יעשה שימוש בכוח זה שהוא לא 

לטובת המדינה ולא לטובת האזרחים. עקרון הגבלת השלטון נועד להגביל את כוחו של 

 .טון ולמנוע ממנו לפעול בדרך של עריצות ופגיעה בזכויות האזרחהשל

גופי השלטון כאמור נתונים לביקורתו של הנציב, כאשר הנציב, שהוא גם מבקר המדינה, 

מגלה ליקויים באחד מגופי השלטון הוא מעביר את הטעון ליקוי לגוף השלטוני. פעולה זו 

לעשות פעולות שיפגעו בזכויות האזרח, במיוחד מגבילה את כוחו של השלטון ומונעת ממנו 

על רקע העובדה שהאפשרות לשלוח מכתבי תלונה על רשויות השלטון פתוחה בפני כל 

 אזרח.

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 פרק שלישי
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 שני מאפיינים יהודיים של מדינת ישראל שבאים לידי ביטוי במגילת העצמאות:

סביב היישוב בעלייה ובבניין  אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות התלכד .1

 ולעמוד למיניו,

בקטע נטען כי מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי בכללותו.במסגרת הצהרה זו 

מדינת ישראל היא גם מדינתם של יהדות התפוצות. כל יהודי יכול לממש את זכותו 

 לעלייה במסגרת חוק השבות ולקבל זכויות אזרח מלאות.

 ציטוט מהקטע

 ליהודי התפוצות""שייכת גם 

 אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל" .2

 14שאלה 

 הצגת עיקרון 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 

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

 מתקיים במדינה דמוקרטית במסגרת החוק.

 כיצד העיקרון מופיע בקטע:

העיקרון בא לידי ביטוי בקטע באמצעות ההכרה כי המדינה מבוססת על יסוד הדמוקרטיה 

 את השלטון, אופיו ודרך שלטונו.העקיפה. בדמוקרטיה הייצוגית האזרחים הם הקובעים 

 ציטוט מהקטע:

 " ההבנה שהמדינה היא של האזרחים"
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 הצגת עיקרון ההסכמיות

הסכמה רחבה )קונסנזוס( בחברה על "כללי המשחק" שהחברה קובעת ועל  –הצגת העיקרון 

 נושאים מהותיים.

 הנושאים בהם עיקרון ההסכמיות בא לידי ביטוי:

  של המדינה דמוקרטית.הסכמה על היותה 

 .הסכמה על גבולות המדינה 

 .הסכמה על השלטון שנבחר בבחירות דמוקרטיות כשלטון לגיטימי 

 .הסדר הסטאטוס קוו המבטא הסכמיות בין דתיים לחילוניים לגבי נושאים של דת ומדינה 

, מאחר הסכמיותמבטא  האמנה החברתיתרעיון  הסכמיות ורעיון האמנה החברתית:

 סכימים להעניק כוח לשלטון כדי  שישמור על זכויותיהם.שהאזרחים מ



 
 

  

 עמדת כותב המאמר בנוגע להסכמית

כותב המאמר קורא להסכמיות בין כלל האזרחים.לדעתו אין לתת העדפה ליהדות על פני 

הדמוקרטיה ולהפך. לדעתו יש לחפש את המאפיינים המשותפים לכלל חלקי החברה על מנת 

 לחיות חיים בצוותא.

 מהקטע: ציטוט

 "עלינו לחפש את המאחד ולא את המפריד"

 

 פרק רביעי
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 .מסורתיתהעמדה  ציון : 

תוך שמירה על האופי היהודי מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית  הצגת המושג:

במרחב הציבורי. המדינה צריכה לבטא הזדהות כללית עם ערכי הדת. אך לא מתוך הקפדה 

 מלאה של ההלכה.

 עמדה. בישראל המסורתית העמדה את ומקבל מציג המחבר כי נראה, הקטע פי על :הסבר

 את בחוק מחייבת אינה אך. והמסחר המדינה מוסדות כל את לסגור הכיפורים ביום שמחייבת

 פי על פועלת ישראל מדינת, כלומר. ברכבו והנסיעה התנועה מחופש להימנע האזרח

 ההלכה של מלא למימוש כוונה אין. הכיפור ביום בציבורי המרחב באפיון המסורתית העמדה

 .היהודית

 

 ציטוט מהקטע:

 ."איננו רואים את עצמנו מחויבים להלכה במלואה"  



 
 

  

. 
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 .אזרחיה כל של יהודית לאום מדינת ישראל מדינת :ציון.

 העם של לאום מדינת היא ישראל מדינת ולפיה בישראל השלטת הגישה :המושג הצג

 אזרחיה לכלל זכויות לשוויון מחויבת גם אך ובתפוצות בארץ היהודים עם המזוהה היהודי

 .יהודים הלא

 שמחויבת יהודית מדינה היא ישראל כי בדבריו מציג השר כי נראה, הקטע פי על :הסבר

 שווה באופן התבצע הבנייה פרויקט ולכן ומין גזע דת הבדל ללא אזרחיה כל עבור לשוויון

 את מציג השר, כלומר. בארץ הדיור במחסור לטפל במטרה יבנו הערביים בישובים גם כאשר

 אזרחיה ולכל היהודי העם מדינת ישראל לפיה. בישראל הנשלטת הלאומית הזהות העמדת

 בפרויקטים זכאות הערבית לאוכלוסייה גם וכך מלא זכויות שוויון ומין גזע דת הבדל ללא

 .במדינה הקיים בחוסר לטיפול

 :מהקטע ציטוט

 "הערבית לחברה זכויות לשוויון מחויבת אך, היהודית מדינת אומנם היא ישראל, כי אמר"  

 

 18 שאלה

 וחירותו האדם כבוד יסוד חוק :ציון 

 במישוש. אדם היותו עצם בישראל האדם של היסוד זכויות את המכיל חוק: המושג הצג

, ופרטיות לכבוד הזכות, לקניין הזכות, הגוף ושלמות לחיים הזכות:  זכויות האדם צובר התוכן

 בחוק זכויות את הסותר חוק לחוקק ניתן, כלומר. הגבלה פסקת קיימת בחוק. התנועה חופש

 בזכות והפגיעה  ראויה לתכלית ונועד ישראל מדינת של ערכיה את הולם"  שהוא בתנאי רק



 
 

  

 בישראל נתון שפטהמ בבית בו הנעשה והשימוש כשלעצמו החוק. מדתית מהחוק הנגזרת

 .ציבורית למחלוקת

 הכלא בבתי האסירים של" גופם בשלמות" פגיעה קיימת כי נראה הקטע פי על :הסבר

 בחוק להגדרה בניגוד בבריאותם לפגיעה מובלים, והדוחק מחנק, בתאים מצפיפות שסובלים

 טיפול ודרש העתירה את קיבל גץ"ב, לכן. זו פגיעה למנוע שמטרתו והאזרח האדם זכויות

 כבוד יסוד חוק בגוף הנכללים מהאזרחים נפרד בלתי חלק שמהווים האסירים בזכויות מידי

 והמדינה נפגעה הגוף ושלמות לחיים האסירים של זכותם, ץ"בג פי על. וחירותו האדם

 .  זו פגיעה ולמנוע לטפל מחויבת

 :מהקטע ציטוט

 של יסוד בזכויות ופוגעים בחוק אינם האסירים של הכליאה שתנאי קבע המשפט בית" 

 "הפרט
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 פוליטיות זכויות : ציון: 19

 במסגרת לשותפות, הפוליטי לתחום הקשורות זכויות הנן פוליטיות זכויות  :המושג הצג
. האדם של הטבעיות זכויותיו על מבוססות וחלקו בלבד אזרח זכויות חלקן. המדינה ניהול

 זכויות. בבחירות המתמודדת כמפלגה להתארגן והזכות ולהיבחר לבחור הזכות בינהם
 .בלבד המדינה לאזרחי מוענקת פוליטיות

 בגלל ולהיבחר לבחור זכותם את לממש יכולים אינם בבחירות העוסקים הקטע פי על :הסבר
 זכותם את לממש מצליחים אינם כי העוסקים טוענים, כלומר. המגורים מאזור שלהם המרחק

 .ההצבעה יום את עבורם להקדים ומבקשים

 : מהקטע ציטוט

 "זכותם את לממש להם קשה לכן"   

 

 :20 שאלה



 
 

  

 .פרטים ספר בתי לאפשר יש כי הטעה את מקבל אני:  טענה 

 .הפלורליזם עיקרון מימוש: לעמדה הנמקה

 ריבוי לאזרחיה ולספק להכיר הדמוקרטית המדינה את ומנחה חשוב, הפלורליזם עיקרון

 של מקסימאלי למימוש ופרטיים מוסדיים ספר בתי של מגוון לקיים נכון. תחומים במגוון ומגוון

 את האישיים צרכיו פי על תלמיד לכל ולאפשר. בישראל החינוכי במרחב הפלורליזם עיקרון

 .לימוד מוסד לבחור החופש

 דמוקרטית הסוציאל כלכלית החברתית הגישה: העמדה נגד הנמקה

 בין פערים נוצרים, מכך כתוצאה. פרטיים לימודים לממן יכולים האזרחים כל לא כי נראה

 הפרטיים הספר בתי. הכלכלי בנטל לעמוד מסוגלים שלא לעניים לממן שיכולים עשירים

 שיוויוני להיות אמור החינוך. מימושם את לאפשר נכון ולא הישראלית בחברה פערים מייצרים

. בחברה יותר גדולים ריםפע ליצירת גורם מהוות הפרטיות והמערכות ישראל תלמידי לכל

 הספר בתי פתיחת את ולמנוע להתערב המדינה שבאחריות מאמינה הסוציאל הגישה

 של הכלכלית חירותו פני על לשיוויון עדיפות תת נכון. בחברה הפערים לצמצום. הפרטיים

 . האזרח
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 .חינוך למוסדות מחוסנים לא תלמידים של הכניסה איסור את מקבל אני: טענה: 

 וביטחון לחיים הזכות מתוך -לעמדה הנמקה

 בריאותם על לשמור המדינה של מחובתה, וביטחון לחיים האזרח של הטבעית זכותו מתוך

 סכנה מהווים החינוך במוסדות חוסנו שלא הילדים.  ומין גזע דת הבדל ללא האנשים כל של

 מחוסנים הלא התלמידים של כניסתם את למנוע נכון, לכן. המחוסנים התלמידים עבור

 .וחירותו האדם כבוד יסוד בחוק שמוגדר כפי בריאותם על לשמור במטרה החינוך למוסדות



 
 

  

 לחינוך הזכות -העמדה נגד הנמקה

 את למנוע יכולה המדינה אין. האזרחים ככל שיוויוני חינוך לקבל המדינה אזרחי כל של זכותם

 את לחסן שלא דמוקרטית תפיסה מתוך החליטו הוריו כי, לימודי למוסד תלמיד של כניסתו

 שלו הלימודים במוסד חינוך לקבל שמעוניין הילד את להעניש צודק זה אין. בנם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


