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 א. חופש התנועה .1

הזכות קובעת שלכל אדם יש זכות לנוע ממקום למקום. השלטון במדינה הדמוקרטית חייב  הצג:

להעניק את חופש התנועה. יחד עם זאת, חופש התנועה ניתן במסגרת החוק וישנם צווים משפטיים 

 המגבילים תנועה, ביניהם: צו הרחקה, צו איסור יציאה מהארץ וצו אשפוז בכפייה. 

 

רה הכריזה על תכנית חדשה לפיה תחבורה ציבורית תפעל גם בימי שבת בקטע, שרת התחבוהסבר: 

בכל רחבי הארץ. לדברי השרה כך כל אדם שאין ברשותו רכב פרטי יוכל לנוע למקומות הרחוקים 

 ממקום מגוריו.

ברוח זו, על ידי הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, מעניקה השרה את הזכות לחופש התנועה, הקובעת 

 לנוע ממקום למקום.שכל אדם יכול 

 

 חוק שעות עבודה ומנוחהב. 

החוק קובע שכל מוסדות המדינה בישראל לא פועלים בימי שבת, שהוא יום השבתון של הצג: 

המדינה בשל היותו יום שבתון על פי הדת היהודית. על מנת לעבוד בשבת יש לקבל אישור מיוחד 

ן שהוא מאפשר למוסלמים לא לעבוד מטעם רשויות השלטון. החוק הוא חוק פלורליסטי, מכיוו

 בימי שישי ולנוצרים לא לעבוד בימי ראשון, בשל היותם ימים קדושים לאסלאם ולנצרות. 

 

חברת הכנסת לשעבר טוענת שהפעלת התחבורה הציבורית בשבת תחייב נהגים יהודים הסבר: 

 לעבוד בימי שבת וחג, דבר המנוגד לחוק. 

שעות עבודה ומנוחה, הקובע שיום השבתון של המדינה הוא  כלומר, חברת הכנסת מתייחסת לחוק

חברת הכנסת טוענת כי הפעלת התחבורה הציבורית תחייב יהודים לעבוד ביום השבתון,  .יום שבת

 וזאת גם בניגוד לרצונם.
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 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו א.   .2

לחיים ולשלמות הגוף, זכות מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל הכוללות את: הזכות  הצג:

 הקניין, הזכות לכבוד ולפרטיות, חופש התנועה.

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

 שהוא: 

 הולם את ערכיה של מדינת ישראל.  -

 נועד לתכלית ראויה.  -

 פגיעתו בזכות מידתית. -

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

 הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית.

 

בקטע, המתלוננים על חוסר ההנגשה של המקומות הקדושים לאנשים עם מוגבלויות הסבר: 

 מסבירים שחוסר ההנגשה מעמיד אותם בסכנה וגורם להם לתחושה של השפלה.

כולל את הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף, שמחייבת את השלטון  כבוד האדם וחירותו חוק יסוד:

להגן על האדם וקובעת את זכותו של האדם לחיות ביטחון. זכות זו נמנעת כאשר חוסר ההנגשה של 

 מקומות קודשים בישראל מסכן מבקשים בעלי מוגבלויות. 

 

 מנגנון פיקוח וביקורת בלתי פורמלי.ב. 2

מטרתם לפקח על  שלא שייכים למדינה )בניגוד למנגנונים פורמליים(.מנגנונים פרטיים  הצג:

רשויות השלטון ולבדוק שהרשויות פועלות במסגרת החוק, במסגרת הסמכויות הקבועות להן בחוק 

וכן בצורה יעילה עבור האזרחים. המנגנונים לא מחויבים מבחינת החוק לפקח, אולם עושים זאת 

בלתי נפרד וחשוב של השיטה הדמוקרטית. מנגנונים אלה מתוך תחושה של מחויבות וכחלק 

 כוללים, בין השאר, את כלי התקשורת, האזרחים עצמם ושימוש באומנות. 

 

ארגון בצלמו מבקש להיאבק באפליה בחברה הישראלית, ולכן הוא פנה אל שר הדתות   הסבר:

 במטרה לתקן את הליקויים במקומות הקדושים ולייצר הנגשה מתאימה לאנשים עם מוגבלויות. 

שמטרתה לבקר את השלטון,  כלומר, ארגון בצלמו, מבטא פעילות של אזרחים )לא פורמלית(

 ום לו לפעול בצורה יעילה עבור האזרחים. במקרה זה משרד הדתות, ולגר
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 פרק שני

 

 מעמד המיעוטים בישראל .3

מדינת ישראל מעניקה שוויון זכויות מלא למיעוטים ובנוסף לכך מכירה בזכויות המיעוטים 

 ומעניקה להם זכויות קבוצתיות, לדוגמה:

 והיותה של השפה הערבית שפה רשמית במדינת ישראל. הכרה בשפת המיעוט הערבי

, הדוברת את השפה הערבית ומעבירה במסגרתה תכנים קיומה של מערכת חינוך ממלכתית ערבית

 הקשורים לחברה הערבית )המוסלמית, הנוצרית והדרוזית(. 

 

של האדם  לכל אדם יש זכות להחזיק רכוש. אסור לאיש לפגוע או לקחת את רכושו –הזכות לקניין  .2

ללא רשותו. תפקיד השלטון במדינה הדמוקרטית הוא להגן על רכושו של האדם. במקרים מסוימים 

מותר למדינה לפגוע או לקחת את רכושו של האדם, וזאת במסגרת החוק. סוגי הקניין הקיימים 

 הם חומרי ורוחני. 

כללים הקבועים בחוק.  קובעת שלכל אדם יש זכות שייערך לו משפט צדק לפי –הזכות להליך הוגן 

הכללים כוללים, בין השאר: זכות לקבל ייצוג משפטי, עריכת משפט בדלתיים פתוחות, זכות לדעת 

את הסיבה למעצר, זכות לערער על פסק דין ועוד. חובתו של השלטון במדינה הדמוקרטית להגן על 

 הכלליים המממשים את הזכות להליך הוגן. 

 

 תפקידי הממשלה: .5

הממשלה אחרית לקבוע תקנות שמטרתן להוציא לפועל את החקיקה הראשית  –חקיקת משנה 

, והיא נעשית על ידי שקובעת הכנסת. חקיקת משנה חייבת להיקבע במסגרת החקיקה הראשית

 השרים בממשלה. 

הממשלה היא הרשות המבצעת. כל אחד מחברי הממשלה )ראש  –קביעת מדיניות ויישומה 

אחראי לקבוע מדיניות במשרדו ולהוציאה לפועל. קביעת המדיניות נקבעת  הממשלה והשרים(

במסגרת המותר והאסור בחוק וכן במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הנחתמים בין סיעות 

 הקואליציה. 
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 מדינת לאום אתנית תרבותית דמוקרטית.  .6

 המדינה שיית לעם היהודי בכל העולם )בישראל ובתפוצות(. 

ה ברמה הקולקטיבית עם לאום אתני תרבותי יהודי ומבטאת את זכותו של העם המדינה מזוה

 היהודי להגדרה עצמית לאומית.

מותר למדינה להעדיף במדיניות ההגירה שלה את הלאום היהודי ואת זכותם של היהודים לעלות 

 למדינת ישראל. השפה הרשמית במדינה היא עברית. 

 ה של המדינה. מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי בתרבות

 –חלק מהסמלים, המועדים הרשמיים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים 

 תרבותיים היהודיים )מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, מורשת ודת. 

 המדינה מחויבת לשוויון מלא לכל אזרחיה )היהודים והלא יהודים(. 

 אתניות המתגוררות בתחומה.המדינה מכירה בזכויות מיעוטים של קבוצות 

במדינה יהיו גם יסודות אזרחיים )פוליטיים( משותפים כמו: חתירה לצדק, שוויון, חירות, שלום 

  ועוד.  

 

 הבדלים בין עבודת הכנסת במליאה לבין הוועדות: .7

 הנוכחים בדיוןהבדל ראשון: 

הסתייגות או במליאת הכנסת נוכחים רק חברי הכנסת. הם היחידים שיכולים להביע דעה, 

 תמיכה.

בוועדות הכנסת נוכחים גם אזרחים מעורבים או מומחים המוזמנים על ידי חברי הכנסת או בעלי 

 רצון להביע עמדה באשר לנושא הדיון בוועדה. 

 הפעילות  תחום  הבדל שני:

במליאת הכנסת יושבים כלל חברי הכנסת העוסקים בהצעות חוק שונות ודיונים בנושאים 

 מגוונים.

ועדות הכנסת מחולקות לוועדות על פי תחום, לדוגמה, וועדת חוץ וביטחון, וועדת הכלכלה, ו

 וועדת הכספים ועוד. כל וועדה עוסקת בתחום פעילות על פי הגדרתה. 
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 החברה החרדית במדינת ישראל .3

 חברה השומרת מצוות. 

 חברה הרואה במנהיגיה רבנים ואדמורי"ם. 

 חיצוניים ייחודיים.חברה שנוטה לעטות סממנים 

 חברה שנוטה להתגורר בשכונות הכוללות בעיקר את חבריה. 

 

 הסדר הסטטוס קוו

היחסים בין דתיים לחילונים בישראל. ראשיתו ערב הקמת המדינה, כשראשי הסדר המגדיר את 

היישוב הבטיחו לנציגי הציבור החרדי כי במדינה שתוקם יישמר המצב הקיים בארבעה תחומים: 

 ן וגירושין, שבת, כשרות וחינוך. )ראשי התיבות נשכ"ח(נישואי

 

  קוו בעניין נישואין וגירושין-סטטוס

 פי ההלכה היהודית בלבד ובחסותה של הרבנות הראשית בישראל.-נקבע כי יערכו על

 קוו בעניין השבת -סטטוס

 קבע איסור עבודה בשבת במוסדות הממלכתיים וכן בקרב היהודים בכלל.נ

 בעניין כשרותקוו -סטטוס

 הובטחה שמירת הכשרות בכל המוסדות הממלכתיים.

 קוו בעניין חינוך-סטטוס

נשמרו מסגרות חינוך נפרדות לזרמים השונים ביהדות. לדוגמה: חינוך נפרד לזרם החרדי של 

 אגודת ישראל.

 

החברה החרדית היא חברה השומרת את מצוות היהדות בצורה שמרנית. הסדר הסטטוס הסבר: 

קוו המבטיח חתונה על פי חוקי ההלכה היהודית מבטא את עמדת הציבור החרדי ומאפשר לממש 

 את רצונה של חברה זו בשמירת מצוות היהדות בתחום הנישואין והגירושין. 
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 חופש המידע .9

חופש המידע קובע שלכל אדם יש זכות לצבור ולאסוף מידע על כל נושא שיבחר. השלטון צריך 

לאפשר את חופש המידע. יחד עם זאת, קיימים מצבים שבהם לא ניתן לאסוף מידע, וזאת במסגרת 

החוק. דוגמה לכך היא איסוף פרטים אישיים על אדם בניגוד לרצונו או איסוף מידע מסווג 

 אישור מתאים.  ביטחונית ללא

 עיקרון שלטון העם

עיקרון הקובע שהעם במדינה הדמוקרטית מורכב מכל הקבוצות השונות במדינה. העם במדינה הוא 

הריבון ולכן העם הוא זה הממנה את נציגי השלטון לתפקידם. המינוי נעשה במסגרת בחירות 

 דמוקרטיות. תפקיד נציגי השלטון הוא לשרת את טובת העם. 

 

יקרון שלטון העם קובע שהעם הוא הריבון והוא זה הממנה את נציגיו לשלטון במסגרת עהסבר: 

בחירות דמוקרטיות. אחד הכלים של העם לבחור את נציגיו הוא לקבל מידע אודותיהם על מנת 

לגבש דעה ולבחור את הנציגים הראויים והמתאימים ביותר. לכן, רק מימוש לש חופש המידע 

 במדינה, דבר שנקבע במסגרת עיקרון שלטון העם.  מאפשר לעם לכהן כשליט

 

 קואליציה רחבה .01

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

 (.021חברי כנסת מתוך  60 –מ  יותר –)בישראל 

יציה לא קואליציה רחבה מחזקת את הכוח השלטוני שכן, בדרך כלל, פרישה של סיעות לאופוז

 מסכנת את הרוב המוחלט של הקואליציה.

יחד עם זאת, קואליציה רחבה מחייבת ליצור הסכמיות רחבה בין סיעות בעלות עמדות שונות, ולכן 

על הסיעות להתפשר על עמדותיהם ולעיתים לוותר על הבטחות בחירות שנתנו במהלך קמפיין 

 הבחירות. 

 עיקרון שלטון העם

עיקרון הקובע שהעם במדינה הדמוקרטית מורכב מכל הקבוצות השונות במדינה. העם במדינה הוא 

הריבון ולכן העם הוא זה הממנה את נציגי השלטון לתפקידם. המינוי נעשה במסגרת בחירות 

 דמוקרטיות. תפקיד נציגי השלטון הוא לשרת את טובת העם. 

 

קואליציה רחבה כוללת בתוכה סיעות רבות בתוך הכנסת. בכך היא מקדמת את הרעיון  הסבר:

 הנכלל בעיקרון שלטון העם, לפיו העם מורכב מכל הקבוצות השונות. 
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 וועדה קרואה .00

וועדה המתמנה על ידי שר הפנים ומחליפה את מקומו של השלטון המקומי הנבחר. וועדה מסוג זה 

על פי שיקול דעתו של שר קומי לא יכול למלא את תפקידו בצורה ראויה מתמנה כאשר השלטון המ

 הפנים. 

 

 עיקרון שלטון העם

עיקרון הקובע שהעם במדינה הדמוקרטית מורכב מכל הקבוצות השונות במדינה. העם במדינה הוא 

הריבון ולכן העם הוא זה הממנה את נציגי השלטון לתפקידם. המינוי נעשה במסגרת בחירות 

 דמוקרטיות. תפקיד נציגי השלטון הוא לשרת את טובת העם. 

 

ו על ידי האזרחים בתחום השיפוט של הרשות וועדה קרואה כוללת נציגים שלא נבחרהסבר: 

המקומית במסגרת הבחירות. הוועדה נבחרת על ידי שרד הפנים. בכך מינוי הוועדה מנוגד לעיקרון 

 שלטון העם שקובע שנציגי השלטון נבחרים על ידי העם בבחירות דמוקרטיות. 

 

 תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה: .12

 יעוץ משפטי בכל הקשור לעבודתם. והשרים(נותן לחברי הממשלה )ראש הממשלה 

 משמש כעורך הדין של הממשלה כאשר הממשלה נתבעת בבית המשפט

היועץ המשפטי לממשלה הוא היחיד היכול להגיש כתב אישום או להתחיל  –ראש התביעה הכללית 

נגד אזרח המכהן באחת מרשויות השלטון. הגשת כתב האישום כפופה לטיב  הליך פלילי )חקירה(

 הראיות המוגשות ליועץ המשפטי ולרצון הציבור בהגשת כתב האישום. 

 

לשלטון בדמוקרטיה יש הרבה מאד כוח הכולל, בין השאר, את האפשרות  –עיקרון הגבלת השלטון 

לכן חובה להגביל את כוחו של השלטון על  לחוקק, להעניש, לקבוע מדיניות, להטיל מסים וכדומה.

 מנת למנוע מהשלטון:

 לפגוע בצורה לא מידתית בזכויות האדם והאזרח

 לפעול בצורה עריצה 

 להשתמש בסמכויותיו במטרה לקדם מטרות אישיות

 להשתמש בסמכויותיו כדי לפגוע באזרחים.

וביקורת, תנאים לקיום האמצעים להגבלת שלטון בדמוקרטיה כוללים: חוקה, מנגנוני פיקוח 

 בחירות דמוקרטיות והפרדת רשויות. 

 

היועץ המשפטי לממשלה יכול להגיש כתב אישום כנגד אדם המכהן בתפקיד שלטוני. בכך הסבר: 

היועץ מגביל את פעילותם של נציגי שלטון שפועלים שלא כחוק, ולמנוע מהם להשתמש בכוחם 

 בצורה לא ראויה ולא חוקית.
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 ובלנותעיקרון הס .08

עיקרון דמוקרטי שקובע שיש להתייחס לכל אדם בצורה מכובדת. זאת גם כאשר האדם מחזיק 

בדעה שונה, קיצונית או לא מקובלת בחברה. ככל שרמת הסובלנות במדינה גבוהה יותר כך הסיכוי 

להידרדרות לאלימות מצטמצם. כמו כן, רמה גבוהה של סובלנות בחברה מאפשרת לשמוע ולקדם 

 ת חדשים. רעיונו

 

על פי הקטע, במגרשי הכדורגל אוהדים קבלו מכות בשל העובדה שעודדו שחקן זר ממוצא  הסבר:

 מוסלמי. זאת בשל העובדה שאוהדים אחרים התנגדו לרעיון שילוב שחקנים ממוצא זה. 

הפעילות האלימה של האוהדים מבטאת היעדר סובלנות שמשמעותה מתן יחס מכבד לאדם 

 המחזיק דעה שונה ואפילו מנוגדת או לא מקובלת בחברה. 

 

 

 אחריות מיניסטריאלית .11

אחריות של כל אחד מחברי הממשלה על משרדו. האחריות כוללת כל פעולה שנעשתה במשרד 

גם כאשר השר לא ידע על הפעולה או שהפעולה נעשתה בניגוד להוראתו. האחריות הממשלתי, 

חבר ממשלה שהתגלו המיניסטריאלית היא לא אחריות פלילית, ואין אפשרות להעמיד לדין 

ליקויים במשרדו. האחריות מתממשת מול הכנסת, כאשר חברי הכנסת יכולים להגיש שאילתות 

   ולבצע פעולות נדרשות במשרדם. לשרים ולדרוש מהם לתקן ליקויים 

 

הסבר: בקטע, יש דרישה ששר התרבות והספורט יפעל לטובת שינוי המצב האלים והנפיץ במגרשי 

להפסיק את התמיכה במועדוני כדורסל וכדורגל בשל האלימות או לגבש קוד   , לדוגמה:הכדורגל

 אתי שיחייב את כל המשתתפים באירועי ספורט. 

לידי ביטוי הדרישה מהשר לקחת אחריות מיניסטריאלית ולקבוע החלטות על בכך למעשה באה 

 . ולמגר את האלימות מנת לפעול בתחום המשרד עליו הוא אחראי

 

 עבריינות פלילית רגילה .15

מעשה שנעשה בניגוד לחוק או שמהווה סכנה לציבור. המעשה נעשה מתוך אינטרס אישי. עבריינות 

ברה הדמוקרטית שקובעת שיש לפעול רק על פי החוק. המדינה מסוג זה מסכנת את ההסכמיות בח

 מטפלת בעבריינים מסוג זה באמצעות המשטרה ובתי המשפט. 

 

בקטע באה לידי ביטוי התנהגות לא חוקית של אוהדים. ההתנהגות כוללת כניסה למגרשים  הסבר:

 צתם. טרה לקדם את ניצחון קבובמהלך משחק, תקיפה פיזית של שחקנים, וכל זאת במ

כלומר, האוהדים מבצעים עבריינות פלילית רגילה, כאשר הם מקדמים את האינטרס האישי 

 שלהם, שקבוצתם תצליח, על ידי פעולות האסורות על פי החוק.
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 פנייה למדינות ערב השכנות –הפנייה בהכרזת העצמאות  .06

תוכנה של הכרזת העצמאות, החלקה השלישי והאחרון, יש ארבע פניות של מדינת ישראל במסגרת 

לגורמים שונים. אחת מאלה היא פנייה למדינות ערב השכנות. במסגרת פנייה זו מבקשת מדינת 

ישראל לקדם יחסי שלום ושכנות טובה עם מדינות ערב, וכן ליצור שיתוף פעולה על מנת לקדם את 

 זרח התיכון. ענייני אזור המ

 

בקטע, ישראל חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם ירדן, במטרה להיאבק במשבר האקלים  הסבר:

 ובהתחממות העולמית. 

שיתוף הפעולה מבטא שיתוף פעולה ויחסי שכנות טובים בין ישראל לבין ירדן, דבר המתבטא 

 במגילת העצמאות בפנייתה הכללית של המדינה לכלל מדינות ערב.   

 

 גישה ניאו ליברלית .01

גישה חברתית כלכלית ששמה דגש על עיקרון החירות. לפי הגישה המדינה צריכה להתערב בצורה 

מינימאלית בחיי הכלכלה והחברה של האזרחים. מטרת המדינה היא ליצור תחרות בתוך שוק 

ש חופשי, ובכך לקדם יוזמה אישית של אזרחים. בדרך זו מבקשת המדינה לאפשר לכל אדם לממ

את מלוא הפוטנציאל שלו. המיסוי במדינה מסוג זה יהיה נמוך, וזאת בשל העובדה שהמדינה 

מעניקה לאזרחים מעט שירותים בתחום הרווחה, החינוך והסעד. השלטון במדינה הוא דמוקרטי, 

 ולכן כל האזרחים שווים בזכויותיהם. 

 

המסים על יבוא ירקות משרד החקלאות ומשרד האוצר מקדמים תכנית להפחית את    הסבר:

ופירות. זאת מתוך מטרה להגדיל את היצע הירקות והפירות ולקדם את התחרות החופשית בשוק 

 זה. 

, מבטאת על ידי הפחתת המיסוי הגברת התחרות בשוק בין תוצרת מקומית ובין תוצרת חיצונית

, על ידי נימאליתאת הגישה הניאו ליברלית לפיה התערבות המדינה בשוק החופשי צריכה להיות מי

 .יצירת תחרות

 

 כלליות .03

לבחירות דמוקרטיות יש חמישה תנאים הכרחיים: כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוויוניות 

 והתמודדות חופשית )חופשיות(.

תנאי הכלליות קובע שכל אזרח יכול לקחת חלק בבחירות. תנאי זה מאפשר לכל אזרח לבחור 

בבחירות או להציע את עצמו לבחירה. במדינות דמוקרטיות מודרניות ישנה הגבלת גיל הקבועה 

 (. 20( ולהיבחרות )בישראל מגיל 03בחוק לבחירה )בישראל מגיל 

 

לבחור בקלפיות שהוצבו באוויר הפתוח. בכך  בבחירות בגרמניה התאפשר לאזרחים הסבר:

 להצביע בבחירות. התאפשר לאזרחים שלא יכולים לעטות מסכה על פניהם

  בכך למעשה ממשה גרמניה את תנאי הכלליות, הקובע שכל האזרחים יכולים לקחת חלק בבחירות. 
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אני בעד הצעת החוק לפיה תוכן שהתפרסם באינטרנט ועלול לסכן את שלומו הנפשי של  טענה: .09

 האדם או כרוך בעבירה פלילית יוסר מהרשתות החברתיות ומהאינטרנט, במסגרת החלטת שופט. 

 המושג עליו אני מבסס את דעתי: הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף. 

ר לפגוע בגופו. השלטון במדינה הדמוקרטית חייב להגן לכל אדם יש זכות לחיות בביטחון ואסו הצג:

על חייו וביטחונו של האדם וזאת על ידי כוחות הביטחון )צבא ומשטרה לדוגמה( ועל ידי החוק 

המרתיע מפני פגיעה בזולת. קיימים מצבים בהם ניתן לפגוע בביטחונו של האדם, ואלה קבועים 

 במסגרת החוק. 

כאשר שופט מחליט להסיר תוכן מרשת אינטרנטית על מנת להגן על שלומו הנפשי של האדם הסבר: 

הוא למעשה מממש את הזכות לחיים ולביטחון הקובעת שחובתו של השלטון, במקרה זה בית 

 המשפט, להגן על ביטחונו של האדם. 

 

 עיקרון הסובלנותהמושג עליו אני מבסס את העמדה המנוגדת לעמדתי: 

עיקרון דמוקרטי שקובע שיש להתייחס לכל אדם בצורה מכובדת. זאת גם כאשר האדם      :הסבר

מחזיק בדעה שונה, קיצונית או לא מקובלת בחברה. ככל שרמת הסובלנות במדינה גבוהה יותר כך 

הסיכוי להידרדרות לאלימות מצטמצם. כמו כן, רמה גבוהה של סובלנות בחברה מאפשרת לשמוע 

 שים. ולקדם רעיונות חד

 

כאשר שופט מחליט להסיר תכנים מרשת האינטרנט הוא פוגע באפשרות של אנשים לבטא את 

עמדתם, גם כאשר היא לא מקובלת בחברה או מהווה דעת קיצון. בכך הסרת תכנים שמתפרשים 

על ידי השופט כתכנים פוגעניים, יכולה להיחשב כמעשה שאין בו סובלנות כלפי אנשים בעלי דעות 

 ת עולם לא מקובלות בחברה. או השקפו
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 אני תומך בדרישה למנות שופטים מכל המגזרים ומכל הקבוצות בחברה הישראלית. טענה: .21

 עיקרון הפלורליזם מושג עליו אני מבסס את עמדתי הוא:

עיקרון הקובע שיש להכיר בכלל הקבוצות השונות במדינה. ההכרה מאפשרת לכל קבוצה  הצג:

לקדם את האינטרסים שלה ולבטא את הייחודיות שלה. ככל שרמת הפלורליזם במדינה גבוהה יותר 

 כך המתח בין הקבוצות מצטמצם. 

ה הישראלית מינוי של שופטים מכל המגזרים יקדם את ההכרה הפלורליסטית לפיה החבר  הסבר:

מורכבת מקבוצות שונות. מינוי כזה יקדם את החשיבה שלכל חברה יש מקום וייצוג גם בבתי 

 המשפטי. 

 

 הזכות להליך הוגן המושג עליו אני מבסס את הטענה המנוגדת לעמדתי:

הזכות קובעת שלכל אדם מגיע משפט צדק המבוסס על כללים שנקבעו בחוק. המדינה  הצג:

הדמוקרטית מחויבת לפעול על פי כללים אלה, ביניהם: זכות לקבל ייצוג משפטי, זכות לדעת את 

הסיבה למעצר, זכות לקיים משפט בדלתיים פתוחות, זכות לערער על פסק דין וחובת השופט לפסול 

 הם הוא לא יכול להיות ניטראלי, ועוד. את עצמו במצבים ב

הדרישה למנות שופטים מכל הקבוצות השונות עלולה ליצור מציאות שבה מתמנים שופטים  הסבר:

, ונבחרים בשל שייכותם לקבוצה מסוימת, שלא בהכרח מתאימים או ראויים לתפקיד השיפוט

ת להליך הוגן, כאשר שופטים . בכך עלולה להיפגע מימוש הזכובמערכת המשפטבמטרה ליצור גיוון 

 יעניקו משפט צדק לאזרחים.  לתפקידם, יתקשו לתפקד בצורה יעילה וכך לא שאינם ראויים 
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