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 רק ראשון:פ

 מנגנון פיקוח וביקורת לא פורמלי )לא מוסדי( :צייןא.  .1

 מדובר בביקורת שמקיימים גופים, ארגונים או אנשים פרטיים.  הצג:

הפיקוח נעשה באמצעות הפגנות, שביתות, עצומות, יצירות אומנות וכן באמצעות 

 כתיבה באמצעי התקשורת וברשתות חברתיות. 

ביקורת זו נעשית מיוזמת האזרחים בהתנדבות, לשם הגבלת השלטון, באמצעות לחץ 

 .על קובעי המדיניות

ון במחאה על בקטע רשום שהחקלאים בהודו יזמו בעצמם הפגנות נגד השלט הסבר:

 החלטת המדינה לשנות את המדיניות ולא לרכוש מהחקלאים את התוצרת שלהם.

כלומר, החקלאים הביאו ביקורת על החלטת הממשלה בעצמם, וזאת באמצעות 

הפגנה, לכן מדובר במנגנון בלתי פורמלי לפיו הביקורת כלפי השלטון נעשית ביוזמה 

 פרטית שאחת המטרות שלה היא הפעלת לחץ על קובעי מדיניות השלטון.  

 

 ציין: הזכות לחופש הביטוי ב. 

  הצג:

 ולהפיץ את עמדותיו, דעותיו ואמונותיו. בכל דרך ובגלוי.לכל אדם זכות לבטא 

 השלטון חייב לאפשר ביטוי חופשי, במסגרת החוק וכל עוד אין בכך פגיעה בזולת.

 הביטוי נעשה בדרכים מגוונות: אומנות, לבוש, תסרוקת, דיבור. 

הממשלה חסמה את הגישה לאינטרנט, וכך מנעה מהחקלאים להפגין בקטע, הסבר: 

  . באמצעות הרשת ולהפיץ את המחאה שלהם דרכהגם 

כלומר, הממשלה למעשה לא אפשרה למפגינים להפיץ את המחאה שלהם, ובכך 

פגעה בזכות לחופש הביטוי הקובעת שלכל אדם יש זכות להפיץ את עמדותיו בכל דרך 

 ובאופן גלוי.  

  



    

 

 ציין: הזכות לשוויון.א. 2

  הצג:

 שיוכו סממן חיצוני או מגבלה כלשהי.אין להפלות אדם בשל זהותו, 

מובן מצומצם: לכל אדם הזכות לשוויון בפני החוק ולשוויון פוליטי )הזכות לבחור 

 ולהיבחר(. 

 מובן רחב: זכות לשוויון הזדמנויות במובן הכלכלי והחברתי.

אופני היישום הראויים של הזכות לשוויון שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה 

 דמוקרטית.

 

בקטע רשום, שהמפגינים דרשו מהממשלה להנגיש גם לכבדי שמיעה את כל הסבר: 

 השירותים שהממשלה מספקת לכלל האזרחים. 

כלומר, המפגינים טענו שהעובדה שאין להם יכולת להשתמש בשירותים של המדינה שלא 

מונגשות בשל חוסר היכולת להשתמש בשפת הסימנים, מחריגה אותם מכלל הציבור 

 בכך בזכות לשוויון הקובעת שאין להפלות אדם בשל מגבלה כלשהיופוגעת 

  

   ציין: תפקיד הממשלה: קביעת מדיניות ויישומהב. 

קבלת החלטות והתווית קווי פעולה בתחומים שונים הנמצאים באחריות משרדי   הצג:

 הממשלה.

 הממשלה יכולה לקבוע מדיניות במסגרת החוק במדינה.

 כל שר בממשלה אחראי על ניהול מדיניות במשרדו, גם בהתאם להסכמים קואליציונים. 

 

רשום שהממשלה החליטה להקים אקדמיה לשפת הסימנים. זאת על מנת  בקטע הסבר:

 להנגיש את השירותים שמעניקה המדינה גם לכבדי שמיעה ולחירשים.  

הקמת האקדמיה היא החלטת ממשלה במסגרת סמכויויה של הממשלה להפעיל מדיניות 

 לטובת האזרחים במסגרת החוק. 

  



    

 

 פרק שני 

 

 :  גישה סוציאל דמוקרטית3שאלה 

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

 הגישה שמה דגש על הסולידריות וצמצום הפערים הכלכליים.  

לפי גישה זו המדינה מעורבת בתחום החברתי כלכלי במידה רבה ובמקרה הצורך הפרט יכול 

 להישען על סיוע חברתי כלכלי מהמדינה. 

במדינות אלה המיסוי מטעם המדינה יהיה גבוה, בשל העובדה שהמדינה מעניקה זכויות 

 יות במידה רחבה. חברתיות כלכל

דוגמאות: סבסוד שירותים, הענקת שירותים חברתיים, חקיקה חברתית, הלאמה. בגישה זו 

 יש תמיכה במיסוי גבוה על העשירונים העליונים.

  

 :)שניים מהתפקידים הבאים( תפקידים של כנסת ישראל :4שאלה 

הכנסת מכוננת את הממשלה )הצבעת אמון( ומוסמכת להצביע אי אמון  -כינון )הקמת( ממשלה

 בממשלה.

 הכנסת מייצגת את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברה. -ייצוג האזרחים

תפקידה העיקרי של הכנסת הוא חקיקת חוקים. תהליך החקיקה כולל הצעות  -חקיקה ראשית 

 חוק פרטיות וממשלתיות. כל הצעה צריכה לקבל רוב במספר הצבעות במליאת הכנסת.

הכנסת מהווה מנגנון פיקוח פורמאלי שמפקח ומבקר את מדיניותה ופעולותיה  -פיקוח וביקורת

 אישור תקציב, כלים פרלמנטריים. של הרשות המבצעת ע"י אופוזיציה, ועדות,

הכנסת בוחרת וממנה בכירים כמו נשיא המדינה ומבקר המדינה.  -מינוי בעלי תפקידים

 הבחירה נעשית באמצעות הצבעת רוב בכנסת. 

בהתאם לפסיקת בית המשפט הכנסת מהווה גם רשות מכוננת לענייני חוקה  -אסיפה מכוננת

 את החוקה העתידית של המדינה()היא מחוקקת את חוקי היסוד שמהווים 

 

  



    

  5שאלה 

החוק מגדיר את שעות העבודה וימי עבודה ומנוחה במשק.  -חוק שעות עבודה ומנוחה

ליהודים נקבעה השבת כיום השבתון השבועי )שהוא גם יום השבתון של המדינה(. עבור לא 

 יום השבתון הוא שישי, שבת או ראשון לפי בחירתם. –יהודים 

 או

מקנה לבתי הדין הרבניים סמכות דיון בלעדית בענייני חוק בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, 

 נישואין וגירושין בין יהודים על פי ההלכה.

 

 אחריות מיניסטריאלית: 6 שאלה

לכל שר בממשלה אחריות כלפי הכנסת והממשלה ביחס לנושאים שבתחום משרדו ולפעולות 

 שלא בידיעתו.סגל עובדיו, אף אם נעשו 

חובתו של שר לדווח בכנסת על פעולות משרדו, להשיב על שאילתות ועל הצעות לסדר היום 

 הקשורות לתחום משרדו, וכן לתקן בעיות שבתחום משרדו.

 האחריות המיניסטריאלית היא ציבורית בלבד ולא משפטית .

 

 

 בעליל:פקודה בלתי חוקית לבין פקודה בלתי חוקית הבדלים בין  7שאלה 

 חובת הביצועהבדל ראשון: 

בצו בלתי חוקי חלה חובת ביצוע על מקבל הצו, ואילו לגבי צו בלתי חוקי בעליל חל איסור על 

 ביצוע הצו.

 תוכן הצוהבדל שני: 

תוכנו של צו בלתי חוקי מנוגד לחוק הפורמלי, ואילו תוכנו של הצו בלתי חוקי בעליל מנוגד 

 למוסר ולהיגיון הבריא. 



    

 שאלה 8 אשכול העולם היהודי

 : בישראלהמאפיינים של החברה הדתית לאומית 

קבוצה זו משלבת בתפיסת עולמה את הדת וההלכה היהודית עם האידאולוגיה הציונית 

 והערכים האוניברסליים הלקוחים מהתרבות המערבית כמו הדמוקרטיה.

 "אתחלתא דגאולה"(.לאומיים רואים את הציונות והקמת המדינה כראשית הגאולה )-הדתיים

קבוצה זו מאמינה בה' וגם היא שואפת למדינת הלכה אבל היא מוכנה לשתף פעולה באופן 

חילונית כפי שהיא כעת מתוך רצון להשפיע ולתת אופי יותר דתי -מלא עם המדינה הציונית

 למדינה. 

לאומיים משולבים בכל המבנה של החברה ומשמשים בין השאר כשופטים בבתי -הדתיים

 משפט וכקצינים בכירים בצבא ה

 

 עיקרון הפלורליזם: 

 על פי העיקרון חייבת להיות הכרה בחברה הדמוקרטית בכך שהעם מורכב מקבוצות שונות.

 ההכרה מאפשרת לכל קבוצה לבטא את הייחודיות שלה ולקדם את האינטרסים שלה.

תמיד קיים מתח בין קיום פלורליזם לבין קיום הסכמיות בחברה, בשל העובדה שפלורליזם 

שואף לאפשר ביטוי של ייחודיות וכדי ליצור הסכמיות כל קבוצה צריכה להתפשר על 

 האינטרסים והייחודיות שלה על מנת להגיע להסכמה. 

 

דתי. בזרם -ממלכתיהוא הזרם ה –המדינה מכירה בדתיים הלאומיים כזרם חינוך נפרד 

הממלכתי דתי יש חינוך אורתודוכסי לשמירת תורה ומצוות ויש בו דגש על לימודי היהדות אך 

דתי לומד את לימודי הליבה )כמו לימודי אזרחות מתמטיקה ומדעים( -במקביל הזרם הממלכתי

 כמו בזרם הממלכתי הרגיל.

לאומי, ומאפשרת לחברה זו  כך למעשה המדינה מכירה בייחודיות התרבותית של הזרם הדתי

 לחנך את ילדיה על פי הייחודיות הדתית שלה. 

  



    

 

 אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל 9שאלה 

  :החוק נגד בעלות צולבת

החוק נגד בעלות צולבת קובע שיש לצמצם את ההשפעות של בעלי השליטה באמצעי 

מאדם להיות בעל עיתון התקשורת בנושא פרסום מידע ובחירת התכנים. החוק למעשה מונע 

וגם בעלים של תחנת שידור. כך למעשה החוק מונע מצב בו אדם אחד או קבוצה מסוימת 

 .שולטים על מקורות המידע ועל ההחלטה למי לתת ולמי לא לתת במה ציבורית

 עיקרון הפלורליזם: 

 שונות.על פי העיקרון חייבת להיות הכרה בחברה הדמוקרטית בכך שהעם מורכב מקבוצות 

 ההכרה מאפשרת לכל קבוצה לבטא את הייחודיות שלה ולקדם את האינטרסים שלה.

תמיד קיים מתח בין קיום פלורליזם לבין קיום הסכמיות בחברה, בשל העובדה שפלורליזם 

שואף לאפשר ביטוי של ייחודיות וכדי ליצור הסכמיות כל קבוצה צריכה להתפשר על 

 האינטרסים והייחודיות שלה על מנת להגיע להסכמה. 

 

על מקורות מידע ועל  החוק נגד בעלות צולבת לא מונע מצבים בהם קבוצה מסוימת שולטת

ההחלטה למי לתת או לא לתת במה ציבורית. במציאות זו כלי התקשורת יכולים לתת במה 

לקבוצות שונות בעלות אינטרסים שונים להשתמש באמצעי התקשורת. כך למעשה מתממש 

עיקרון הפלורליזם הקובע שיש להכיר בכך שהעם מורכב מקבוצות שונות שלכולן יש זכות 

 ינטרסים שלהן. לקדם את הא

 

 

 

  



    

 שיטת הממשל הפרלמנטרי 11שאלה 

 בשיטת הממשל הפרלמנטרי העם בוחר את הפרלמנט. 

 מתוך הפרלמנט נבחרת הממשלה. 

בממשל הפרלמנטרי הפרלמנט הוא הרשות החזקה ביותר, וזאת בשל העבודה שיש לפרלמנט 

 סמכות להדיח את הממשלה בהצבעת אי אמון. 

 עיקרון הגבלת השלטון:

 4השלטון מחזיק באמצעים כלכליים, אנושיים, מקורות מידע, מנגנוני אכיפה )חובה לזכור 

 דוגמאות( המעניקים לו עצמה רבה 

קיימת סכנה בניצול לרעה של כוחו של השלטון בפגיעה בזכויות האדם והאזרח או בזכויות 

 .קבוצה

 ת עריצות השלטוןהפרדת הרשויות ואמצעים פורמאליים ובלתי פורמאליים נועדו למניע

 

עיקרון הגבלת השלטון מתממש בשיטת הממשל הפרלמנטרי במסגרת הסמכות של הפרלמנט 

, במקרים להדיח את הממשלה. במידה ורוב חברי הפרלמנט לא מרוצים מתפקוד הממשלה

ניתנת להם  בהם הממשלה מנצלת את כוחה לרעה או פוגעת בזכויות אדם, אזרח או קבוצה, 

. הצעת אי אמון הזוכה לרוב בפרלמנט להצבעה הצעת אי אמוןפרלמנט באפשרות להעלות 

 מסיימת את כהונת הממשלה ובכך מגבילה את פעילותה. 

 

 

 

 

 

  



    

 

 אשכול רשויות מקומיות 11שאלה 

 

 וועדה קרואה

 הסיבות למינוי וועדה קרואה במועצה המקומית:

 הפנים.המועצה או ראש העירייה לא ממלאים כראוי את תפקידם לדעת שר 

 או

 במידה וועדת חקירה מצאה כי ראש העירייה או המועצה לא ממלאים את תפקידם כראוי 

 או

במצבים בהם המועצה לא הצליחה לאשר תקציב עירייה בתוך שלושה חודים מיום אישור 

 התקציב של המדינה, שר הפנים חייב למנות וועדת קרואה. 

 

 זכויות פוליטיות/ אזרח

זכויות פוליטיות הינן זכויות הקשורות לתחום הפוליטי כלומר לשותפות בניהול המסגרת 

 המדינית. 

 )חלקן זכויות אזרח בלבד, וחלקן מבוססות על הזכויות הטבעיות של כל אדם(

כמפלגה  הזכות להתארגן, והזכות לבחור ולהיבחרזכויות פוליטיות שהן זכויות אזרח: 

 ת לאזרחי המדינה בלבד()מוענקו המתמודדת בבחירות

 והאפשרות חופש ההפגנה והמחאהזכויות פוליטיות הנובעות מזכויות טבעיות: 

 )אינן מוגבלות לאזרחי המדינה( לבקר את השלטון

 

זכויות פוליטיות מאפשרות לאזרחים לקחת חלק בניהול המדינה. במסגרת זו יכולים האזרחים 

לבחור את חברי המועצה ואת ראש העיר על פי שיקול דעתם. כאשר שר הפנים ממנה וועדה 

קרואה הוא למעשה מבטל את רצון הבוחר וממנה מטעמו נציגים לניהול העירייה. בכך השר 

 וליטיות. פוגע במימוש זכויות פ

 

 

 

 

 

  



    

 

 אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון 12שאלה 

 מבקר המדינה

תפקידו של מוסד מבקר המדינה הוא לבדוק את פעולות הרשות המבצעת ולפקח עליהן ועל 

 פעולות כל הגופים הממשלתיים והציבוריים. 

המבקר בודק את היעילות, הִמנהל התקין, חוקיות הפעולות, החיסכון וכל עניין אחר שהוא 

 מוצא לנכון, כדי להבטיח ִתפקוד ראוי. 

המבקר ואנשי משרדו מחליטים ֵאלו גופים ממשלתיים לבדוק בכל שנה, והם מפרסמים דו"ח 

 ציבורי בעניין זה שמוגש לכנסת. 

לצות המבקר, אך המבקר אינו יכול להטיל עליהן סנקציות הרשויות אמורות לפעול בהתאם להמ

פי המלצותיו. בפועל, פעמים רבות הרשויות -או עונשים, והרשויות אינן חייבות לפעול על

 ידי המבקר בשל ההד הציבורי והתקשורתי שיש לדוחותיו. -מתקנות את הליקויים שנמצאו על

 ורבישראל מתפקד מבקר המדינה גם כנציב תלונות הציב

 

 עיקרון הגבלת השלטון:

 4השלטון מחזיק באמצעים כלכליים, אנושיים, מקורות מידע, מנגנוני אכיפה )חובה לזכור 

 דוגמאות( המעניקים לו עצמה רבה 

קיימת סכנה בניצול לרעה של כוחו של השלטון בפגיעה בזכויות האדם והאזרח או בזכויות 

 .קבוצה

 ובלתי פורמאליים נועדו למניעת עריצות השלטוןהפרדת הרשויות ואמצעים פורמאליים 

 

מבקר המדינה עוקב אחר פעילות רשויות השלטון ובודק את החוקיות והיעילות של הרשויות. 

בנוסף המבקר מפרסם דוח לציבור בו הוא כותב את מסקנותיו. בכך נציגי הרשויות חייבים 

ה בזכויות אדם, אזרח וקבוצה או להקפיד לפעול על פי החוק ולא לקבוע מדיניות שיש בה פגיע

 פעולה המנוגדת לחוק.  

  



    

 

 פרק שלישי:

 

 מדינת לאום יהודית אתנית תרבותית דמוקרטית.13

 הצג: 

 המדינה שייכת לעם היהודי בכל העולם )בישראל ובתפוצות(. 

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

 להגדרה עצמית לאומית.היהודי 

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

 לעלות למדינת ישראל. השפה הרשמית במדינה היא עברית. 

 מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי בתרבותה של המדינה. 

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(. 

 ות בתחומה.המדינה מכירה בזכויות מיעוטים של קבוצות אתניות המתגורר

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

  ועוד.  

 

בקטע רשום שכנסת ישראל מקיימת דיון לשם הקמת "מנגנון התייעצות עם יהדות הסבר: 

 התפוצות" שיחייב את המדינה לשמוע את הדעות של יהודים הגרים בחו"ל. 

"מדינת לאום יהודית אתנית תרבותית דמוקרטית מדינת ישראל שייכת לעם  לפי העמדה

היהודי בכל העולם. לכן כאשר הכנסת רוצה לקדם שיח עם יהדות התפוצות היא מקדמת מימוש 

 של עמדה זו. 

  



    

 

 )וערכים אזרחיים( חובות האזרח. 02

   הצג:

 צבאי וכו'( החובה לציית לחוק ולחובות הקבועות בו )תשלום מיסים, שירות

, ישנו ערך אזרחי להשתתפות בעיצוב החיים הציבוריים )הצבעה בבחירות, ביקורת השלטון

 השתתפות אזרחית וכו'(

 ישנו ערך אזרחי בתרומה לקהילה ולמדינה.

 

בקטע רשום שאחת החובות שהמדינה מטילה על האזרחים היא לשלם מסים על מנת הסבר: 

 ידי ביטוי חובת האזרח לציית לחוקי המדינה. לממן את פעולות הממשלה. בכך באה ל

 

 

 ביטויים ליחס של יהודי התפוצות למדינת ישראל. 05

 הצג: 

בהיבט הכלכלי: יהדות התפוצות תורמת כספים לטובת פיתוחה של מדינת ישראל. דוגמאות 

לכך: הקמת מחלקות בבתי חולים ונטיעת יערות במדינת ישראל מכספי תרומות של יהודי 

 התפוצות

בהיבט הפוליטי: יהודים בעלי תפקידים במוסדות שלטון במדינות אחרות וכן יהודים בעלי 

יכולת וקשרים פוליטיים מסייעים למדינת ישראל ליצור קשרים חמים עם מדינות אחרות 

 מסחריים.    –בעולם. קשרים אלה הם דיפלומטיים וכן קשרים כלכליים 

מגייסת כסף לטובת מדינת ישראל. בהיבט הזה ניתן  בקטע רשום שיהדות התפוצותהסבר: 

לראות את הקשר הכלכלי של יהודי התפוצות הרואים חובה וזכות לתרום כספים לטובת 

 פיתוחה של מדינת ישראל, כמדינת כל יהודי העולם. 

  

 

  



    

 

 פרק רביעי

 

 התנאי לקיום בחירות דמוקרטיות: כלליות. 02

 הצג: 

לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים במדינה במגבלות הכתובות בחוק כל אזרחי המדינה זכאים 

 )כמו גיל מינימלי ובמדינות מסוימות עבריינות על החוק(

 הכלליות מבטיחה את הזכות לחופש הביטוי של כל אדם המבקש לקחת חלק בבחירות.

 הכלליות מחזקת את עיקרון שלטון העם הקובע שהעם הוא הבוחר את נציגיו לשלטון.

 

בקטע רשום כי היה חשש כי אנשים החולים בקורונה או מבודדים בשל המגפה לא  סבר: ה

יוכלו לקחת חלק בבחירות. לשם כך הקימה המדינה קלפיות מיוחדות לאזרחים הנמצאים 

 במצבים אלה, על מנת לאפשר להם לקחת חלק בבחירות.

לפי תנאי הכלליות כל אזרחי המדינה זכאים לבחור בבחירות, והקמת הקלפיות המיוחדות יצרה 

 מצב בו גם אזרחים שנפגעו ממגפת הקורונה יוכלו לקחת חלק בבחירות. 

 

 

 הפנייה במסגרת הכרזת העצמאות: פניייה למדינות ערב. 01

במסגרת תוכנה של הכרזת העצמאות פונה מדינת ישראל אל מדינות ערב. זאת מתוך   הצג:

 . רצון לשמור על השלום וליצור שיתוף פעולה לקידום אזור המזרח התיכון כולו

בקטע המקור רשום כי מדינת ישראל חתמה על הסכם שלום עם מדינות ערב, ביניהן הסבר: 

בחתימה על ההסכם הסבירו כי ההסכם הוא חלק הנציגים הישראלים שהיו מעורבים  .סודן

 מרצון כללי לקדם את השלום וליצור שיתופי פעולה כלכליים בין מדינות באזור. 

ברוח זו, הסכמי השלום החדשים מתקשרים לתוכנה של הכרזת העצמאות בה מדינת ישראל 

  כולו. מבקשת לקדם יחסי שלום עם מדינות ערביות וכן לקדם את פיתוח המזרח התיכון 

 

  



    

  

 סוג העבריינות: עבריינות שלטונית אישית. 03

  הצג:

הוא אדם בעל משרה בשלטון הפועל באופן לא חוקי ואינו מוכן לשאת בתוצאות מעשיו. המבצע 

 למעשה הוא אינטרס אישי. המניע 

הוא שלילי. זאת בשל העובדה שמעשה מסוג זה פוגע באמון יחסה של החברה למעשה 

 הציבור בנציגי השלטון. 

באמצעות הדין הפלילי. כלומר, היא מגדירה את המעשה המדינה מתייחסת למעשה 

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

רשום כי ראש העיר חשוד במעשים פליליים, כאשר מטרתו הייתה לקבל תמיכה בקטע  הסבר:

 בבחירות הקרובות שתאפשר לו להיבחר שוב לתפקיד. 

עבריינות שלטונית ציבורית היא עבירה של אדם המכהן בתפקיד בשלטון, במקרה זה, ראש 

בחירתו לראשות עיר, המבצע פעולה עבריינות מתוך אינטרס אישי, במקרה זה, רצון לקדם את 

 העיר פעם נוספת. 

  



    

 

 .. אני מתנגד לכך שבג"צ יבטל או ישנה חוקים של הכנסת או חוקי יסוד09

 

 .עיקרון הפרדת הרשויותהנימוק התומך בעמדתי מבוסס על 

 הצג: 

 פיצול הכוח השלטוני לשלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטת

בידי גורם שלטוני אחד, ולקדם הגנה על במטרה להגביל את השלטון, למנוע את ריכוז הכוח 

 זכויות האדם.

לכל רשות סמכויות ייחודיות בתחומה אך לא מוחלטות, ומתקיימים בין הרשויות יחסי איזון, 

 ריסון, פיקוח ובקרה שנקראים איזונים ובלמים.

 

לפי עיקרון הפרדת הרשויות לכל רשות שלטונית יש סמכויות משלה. המטרה היא הסבר: 

ביזור של סמכויות ולמנוע מצב של עריצות שלטונית של רשות אחת. במידה ובית ליצור 

המשפט )בג"צ( יוכל לשנות חוקים של הכנסת, הוא למעשה יהפוך להיות מעין רשות מחוקקת. 

 לפיו לכל רשות יש תפקידים וסמכויות משלה. בכך ייפגע עיקרון הפרדת הרשויות 

 

 .זכויות אדםשג הנימוק המנוגד לעמדתי מבוסס על המו

 זכויות אדם הם זכויות שמוענקות לאדם מעצם היותו אדם. הצג: 

הזכויות מוענקות לאדם מרגע לידתו, ותפקיד רשויות השלטון במדינה הדמוקרטית היא להעניק 

 את הזכויות ולהגן עליהן. 

 זכויות האדם כוללות, בין השאר את הזכות לשוויון, לחירות, לחיים ולביטחון ולכבוד. 

 

כאשר בית המשפט )בג"צ( מתערב בעבודת הכנסת ומבטל חוקים, הוא עושה זאת הסבר: 

מכיוון שאזרחים עתרו אליו. העתירות מוגשות בשל העובדה שהכנסת מחוקקת לעיתים חוקים 

 בזכויות האדם. הפוגעים בצורה לא מידתית 

לכן יש חשיבות שתהיה לבית המשפט אפשרות לבטל חוקים או לשנות חוקים שיש בהם פגיעה 

 בזכויות האדם, הנחקקים בכנסת. 

 

  



    

 

  אני תומך בתכנית הרמזור.. 41

 הבחנה מותרת. הנימוק עליו אני מבסס את עמדתי הוא 

 הצג: 

 הבחנה מותרת היא יחס הניתן לאדם או לקבוצה

הבחנה מותרת היא מדיניות שהשימוש בה נעשה מסיבה מוצדקת, כאשר יש רלוונטיות בין 

 מתן היחס המיוחד לבין התחום בו היא נתנת. 

 

תכנית הרמזור מאפשרת להתייחס לכל עיר בצורה אחרת. זאת כאשר על כל עיר מוטלות 

הגבלות שונות בהתאם לרמת התחלואה. בתחום זה מותר למדינה להבחין בין ערים בהן רמת 

התחלואה נמוכה, שבה ניתן לחזור לשגרה בתקופת קורונה, לבין ערים שבהן רמת התחלואה 

ים תקנות חירום על מנת לשמור על חיי האזרחים. במצב כזה גבוהה ולכן יש להטיל על הער

 ההבחנה מותרת בשל הסיבה המוצדקת להגן על חיי האזרחים בערים "אדומות". 

 

 הזכות לחיים ולביטחוןהנימוק המנוגד לעמדתי מבוסס על 

 הצג: 

 הזכות קובעת שכל אדם זכאי לחיות בביטחון.

 השלטון במדינה הדמוקרטית חייב להגן על חיי האזרחים וביטחונים. 

השלטון עושה זאת על ידי שימוש בכוחות הביטחון )צבא ומשטרה( וכן על ידי החוק המרתיע 

 את האדם מלפגוע באחר בשל החשש לקבל עונש הקבוע בחוק. 

סכנה לציבור או  ישנם מצבים בהם ניתן לפגוע בביטחונו של האדם, וזאת כאשר הוא מהווה

 סכנה לעצמו. 

 

תכנית הרמזור מאפשרת לממשלה לבטל תקנות חירום שנועדו למנוע את עליית הסבר: 

לערים "ירוקות" לחזור לשגרה, וזאת כאשר המגפה עדיין  התחלואה. כאשר התכנית מאפשרת

י משתוללת בערים המוגדרות "אדומות" יש סיכוי שרמת התחלואה תעלה. במצב כזה יש סיכו

שערים המוגדרות "ירוקות" תהפוכנה לערים "אדומות" שוב. כך אנשים נוספים יידבקו במחלה 

 וחייהם יהיו בסכנה. 

כל למעשה השלטון לא יעשה את תפקידו ויגן על חיי האזרחים, כפי שקובעת הזכות לחיים 

 ולביטחון. 

 

 



    

 

 

 

  



    

  


