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 פרק ראשון:

 

 עיקרון שלטון החוק ציין:.א. 3

 עקרון שלפיו קיימת מערכת חוקים אחת שכולם חייבים לציית לה.  הצג:

 חובת הציות לחוק חלה על כולם: גם האזרחים וגם רשויות השלטון כפופים לחוק.

 החוק נחקק ע"י הרשות המחוקקת בתהליך קבוע בחוק ובהליך דמוקרטי.

 החוק מפורסם לציבור האזרחים ומנוסח בצורה ברורה.

 .בצורה לא סבירה לפגוע בזכויות האדם והאזרחהחוק לעולם לא יכול 

 

 בקטע רשום שארגון "כבאות והצלה לישראל " פועל על פי הנחיות ועל פי תקני בטיחות בין לאומיים.  הסבר:

כלומר, הארגון פועל על פי הקבוע בתקנים המחויבים על פי החוק במדינה, וזאת בהתאמה לעיקרון שלטון 

 החוק הקובע כל האזרחים ורשויות השלטון פועלים על פי הקבוע בחוק. 

 

 הזכות לחופש הדת.ציין: .ב. 3

 

מצוות ומנהגים.  הזכות לחופש הדת מאפשרת לכל אדם לקיים את הפולחן הדתי שלו הכולל קיום הצג:

המדינה חייבת לאפשר קיום פולחן ומנהגים באופן חופשי. יחד עם זאת, לא ניתן לקיים פולחן דתי שלא 

 במסגרת המותר בחוק. 

 

נציב ארגון "כבאות והצלה לישראל" הודיע שכבאים לא יוכלו לגדל זקן. הכבאים שהתנגדו לכך טענו הסבר: 

 מסגרת הדת היהודית והמוסלמית. שגידול הזקן הוא חלק מהפולחן הדתי ב

לכן הודעת הנציב פוגעת בחופש הדת, זכות הקובעת שיש לאפשר לאדם לקיים מנהגים ופולחן דתי, במקרה 

 זה, גידול זקן.
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 חוק השבות.ציין: .א. 2

 

חוק השבות קובע שכל יהודי, כולל אשתו, בנו ונכדו, יכולים לעלות ולהתיישב במדינת ישראל. החוק הצג: 

מבטא את אופיה היהודי של המדינה ומאפשר לשמור על הרוב היהודי. יחד עם זאת, בסמכותו של שר הפנים 

 למנוע עלייה של יהודי אם יש לכך סיבה ראויה.   

 

בקטע רשום על תיירת שפנתה למשרד הפנים כדי לקבל מעמד של עולה חדשה. זאת בשל העובדה   הסבר:

 שבעלה היה בן של אדם יהודי. 

פי חוק השבות אשתו של יהודי זכאית לעלות ולהתיישב בישראל. במקרה זה, התיירת היא אשתו של יהודי  על

 שנפטר, ולכן גם היא כלולה בחוק השבות המתיר לה לעלות ולהתיישב בישראל. 

 

 מנגנון פיקוח וביקורת פורמלי. ציין: .ב. 2

 

מנגנון פיקוח וביקורת פורמלי הוא מוסד של המדינה. מטרתו של המנגנון הוא לפקח על רשויות השלטון הצג: 

ולבחון האם הרשויות פועלות במסגרת החוק, במסגרת הסמכויות שנקבעו להן בחוק וכן האם הרשויות פועלות 

ובעלי י סמכות העמדה לדין בצורה יעילה עבור האזרחים. המנגנונים הפורמליים מקבלים פניות מאזרחים, בעל

סמכות לקבל מסמכים המצויים ברשויות השלטון על מנת לבדוק את תקינות הפעילות. בין המנגנונים 

 בתי המשפט, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור והיועץ המשפטי לממשלה.  הפורמליים:

 

משרד הפנים ולכן פנתה לבית בקטע, התיירת נתקלה בסירוב לתת לה מעמד של עולה חדשה מטעם   הסבר:

 המשפט.

בית המשפט הוא מנגנון פורמלי המבקר ומפקח על הפעילות של רשויות השלטון. בסמכות בית המשפט לשנות 

החלטה של רשות שלטונית במידה והשופטים בדיון סבורים שהרשות פעלה בצורה לא תקינה או חוקית. במקרה 

העניקו לתיירת מעמד של עולה חדשה, בשל העובדה שלטענתם זה, השופטים שינו את החלטת משרד הפנים ו

 משרד הפנים פעל בניגוד לחוק השבות. 
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 פרק שני

 

 הסדר הסטטוס קוו.. 1

 כללים שנקבעו במטרה ליצור הסכמיות בין הציבור החילוני יהודי והדתי יהודי במדינת ישראל.

שני הציבורים, החילוני והדתי, ומאפשרים לשני סעיפים )שחלקם הפכו לחוקים( המקובלים על  8ההסדר כולל 

 הציבורים לחיות יחד באותה המדינה למרות השוני ביניהם. 

הסעיפים הכלולים בהסדר: מתן בלעדיות לרבנות הראשית בנושא נישואים וגירושים בין יהודים, קביעת השבת 

לחינוך הממלכתי דתי במדינת  כיום השבתון של המדינה, שמירת כשרות במוסדות המדינה ומתן מעמד עצמאי

 ישראל. 

 

 ביטויים לאי תלותה של הרשות השופטת:. 8

קביעת תנאי עבודה ייחודיים לשופטים בישראל, ביניהם, קביעת מקום הכהונה של שופט על ידי הרשות  -

 השופטת עצמה, ללא תלות ברשויות האחרות.

עיקרון הסוביודיצה )צו איסור פרסום( המונע אפשרות לפרסם פרטים על הליך משפטי. זאת במטרה למנוע  -

 פרסום של פרטים שעלול להפעיל לחץ חיצוני על שופט במהלך מילוי תפקידו. 

שופטים מתמנים על ידי וועדה המורכבת ברובה מאנשי מקצוע מתחום המשפט )עורכי דין  –מינוי שופטים  -

 ופטים(. וש

 

   זכויות קבוצתיות:. 5

 זכויות שמדינה יכולה להעניק לקבוצות אתניות בעלות דת, שפה, היסטוריה ותרבות השונה מקבוצת הרוב. 

 הזכויות מאפשרות לקבוצה לשמור על המאפיינים האתניים הייחודיים לה.

דוגמאות לזכות קבוצה היא זכות לקיים מערכת חינוך נפרדת המבוססת על המאפיינים של הקבוצה או הכרה 

 בשפת המיעוט כשפה רשמית במדינה. 

 

 מעצר מנהלי. 6

 שר הביטחון או ראש הממשלה.  –מעצר מניעתי שנקבע על ידי הרשות המבצעת 

 מסוכנת.  תהמעצר נעשה במטרה למנוע פעילו

 מנוגד לזכות להליך הוגן, מכיוון שהעצור לא זכאי לזכויות בסיס כמו: הגנה משפטית. מעצר מנהלי 

ולכן העצור נכלא, ללא משפט, לתקופה של שלושה חודשים. לאחר מכן, יש מעצר מנהלי נעשה במצב חירום, 

 לאשר את המשך המאסר בבית המשפט. 
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 הבדלים בין הגישות החברתיות כלכליות:. 2

על פי הגישה הסוציאל דמוקרטית יש לקדם שוויון הזדמנויות בחברה, ואילו לפי  הגישה: מטרת המדינה2

 הגישה הניאו ליברלית יש לקדם תחרות במסגרת שוק חופשי. 

על פי הגישה הסוציאל דמוקרטית המדינה תעניק לאזרחים שירותים  מתן שירותים חברתיים כלכליים:

חברתיים וכלכליים בצורה רחבה על מנת לצמצם פערים, ואילו לפי הגישה הניאו ליברלית המדינה תעניק 

לאזרחים שירותים חברתיים וכלכליים בצורה מצומצמת, במטרה לגרום לכל אדם לקדם את עצמו על ידי יוזמה 

 אישית. 

י במדינה: על פי הגישה הסוציאל דמוקרטית המדינה תגבה מסים גבוהים מהאזרחים, וזאת על מנת המיסו

דיור, תברואה, רווחה וחינוך. לעומת זאת, על פי  לממן את השירותים שהמדינה מעניקה בתחומים שונים כמו:

שירותים  הגישה הניאו ליברלית המדינה תגבה מעט מסים, וזאת בשל העובדה שהמדינה לא מעניקה

 חברתיים כלכליים בצורה רחבה. 
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 אשכול העולם היהודי. 4

 המחלוקת בסוגיית הנישואים והגירושים.

חוק בתי דין רבניים במדינת ישראל קובע שכל תחום הנישואים והגירושים נמצא בבלעדיות של הרבנות 

 לכתי דתי. הראשית. לכן, יהודים בישראל יכולים להתחתן ולהתגרש רק באמצעות טקס ה

הציבור הדתי מצדד בחוק: לטענתו יש חשיבות לקיום הטקס הדתי במסגרת הליך הנישואים והן במסגרת 

הגירושים. כמו כן, הרבנות הראשית מנסה למנוע גירושים בין יהודים כאשר מדובר בהורים לילדים. מעבר לכל 

 חתנו רק עם יהודים. אלה, יש רצון מצד הרבנות ומצד הציבור הדתי והמסורתי שיהודים ית

 מצד שני,

הציבור החילוני מתנגד למצב החוקי הקיים: הציבור החילוני לא מעוניין להתחתן על פי דין תורה ולא מקבל את 

העובדה שחתונה או טקס גירושים בישראל מתקיים רק על פי דין תורה. למעשה, על פי הגישה החילונית, מדינת 

ינה, על מנת לקיים טקס המתאים ישראל למעשה מחייבת את הציבור החילוני להתחתן מחוץ לגבולות המד

 לגישה שאינה דתית. 

 הזכות לחירות: 

הזכות קובעת שכל בני האדם נולדים חופשיים ונשארים חופשיים כל ימי חייהם. החופש ניתן לאדם במסגרת 

החוק ומתוך הכרה בהיותו של האדם בעל תבונה לקבל החלטות עצמאיות בחייו. מתוך הכרה זו, ניתנת למדינה 

 להעניש אדם שהשתמש בחירותו בצורה לא ראויה ו2או לא חוקית.  הזכות

הציבור החילוני טוען כי כאשר המדינה כופה עליו טקס חתונה דתי או טקס גירושים על פי המסורת הסבר: 

 היהודית, היא למעשה פוגעת בחירותו לקבוע לעצמו את הכללים לקיום נישואים וגירושים. 

 

 אשכול תקשורת. 9

לא פורמלי על רשויות פיקוח וביקורת מנגנון  הוויםכלי התקשורת מ קשורת כמנגנון פיקוח וביקורת:תפקיד הת

מידע לציבור האזרחים במטרה לאפשר לציבור לבחון את פעולות  השלטון. הפיקוח נעשה על ידי העברת

ות רשויות והחלטות רשויות השלטון. בנוסף לכך, כלי התקשורת נותנים פרשנות בהקשר להחלטות ופעול

 השלטון. 

כלי התקשורת מאפשרים למפלגות המציעות את עצמן במהלך  תפקיד התקשורת במסגרת תעמולת בחירות:

מערכת בחירות לקדם את המצע שלהן ולפרסמו לציבור. במסגרת זו כלי התקשורת מחויבים לתת במה לכל 

 המפלגות הלוקחות חלק בבחירות. 

דמוקרטית הקובעת שלכל אדם יש זכות לבטא את אמונותיו, רגשותיו, השקפת זכות הזכות לחופש הביטוי: 

עולמו. הביטוי נעשה במסגרת החוק וכל עוד אין פגיעה באדם אחר. הזכות לחופש הביטוי מתקיימת בדרכים 

 דיבור, אומנות, לבוש, תסרוקת ועוד.  שונות לדוגמה:

י השלטון ולאזרחים המבקרים את פעילותם לחיוב או התקשורת כמנגנון פיקוח וביקורת מאפשרת לנציגהסבר: 

 לשלילה אפשרות להתבטא. 

  



njnjnjjninikjkjjjjjj 

 

 אשכול בחירות ומפלגות . 31

שיטה להרכבת רשימת נבחרים )נציגים( של מפלגה. בשיטה זו חברי המפלגה הם בעלי בחירות מקדימות: 

ותפת על פי הצבעת חברי זכות להציע רשימת נציגים. רשימות הנציגים משוכללות יחד ויוצרות רשימה מש

המפלגה. לעיתים קיימים גם פריימיז פתוחים המאפשרים לכל אזרח במדינה לקחת חלק בהרכבת הרשימה של 

 המפלגה. שיטת הפריימריז לא נהוגה בכל המפלגות בישראל.

ה. נקראות גם זכויות אזרח. זכויות מסוג זה מאפשרות לציבור לקחת חלק בניהול המדינזכויות פוליטיות: 

הזכויות כוללות את הזכות: לפקח על רשויות השלטון, הזכות לבחור, הזכות להיבחר לתפקיד ברשות שלטונית, 

 הזכות להתאגד. 

בחירות מקדימות מאפשרות לאזרח לקחת חלק בבחירת נציגי רשימת המפלגה לכנסת. בכך למעשה הסבר: 

דינה, וכך מתקיימת הזכות הפוליטית מתאפשר לאזרח לקחת חלק בבחירת האזרחים שינהלו עבורו את המ

 לבחור. 

 

 אשכול רשויות מקומיות. 33

לפי שיטה זו חלוקת המושבים בפרלמנט מתקיימת על פי מספר הקולות שבהם זכתה שיטת בחירות יחסיות: 

 כל מפלגה. החישוב נעשה לפי מספר המצביעים בבחירות, בתנאי שהמפלגה עברה את אחוז החסימה.

 

 הבחירות לרשויות המקומיות מתבצעות בשני תהליכים נפרדים.הבחירות לרשויות המקומיות: 

הוא הנציג שהציע את עצמו בחירת ראש המועצה או העירייה בבחירות אישיות רוביות, בהן ראש המועצה 

 לבחירה וזכה לרוב קולות. 

בחירת מועצה מקומית: המועצה המקומית נבחרת על פי שיטה רשימתית יחסית, כאשר כל מפלגה מקומית 

מציעה את עצמה במסגרת הבחירות. התושבים בתחום השיפוט של הרשות המקומית יכולים להצביע עבור 

 המפלגה. כל מפלגה מקבלת מושבים במועצה על פי מספר הקולות שבחרו בה. 

רשויות המקומיות השיטה היחסית באה לידי ביטוי בבחירת המועצה המקומית. במסגרת זו בבחירות ל הסבר:

כל מפלגה מקבלת נציגות במועצה על פי מספר הקולות שבחרו בה. זאת בהתאמה לכך שמספר הקולות חצה 

 את אחוז החסימה שנקבע במסגרת הרשות. 
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 אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון. 32

קבוצה של אנשים המבקשים להשפיע על מקבלי ההחלטות )בדרך כלל חברי כנסת או חברי קבוצת אינטרס: 

ממשלה(. קבוצת האינטרס מייצגת תאגיד או קבוצה חברתית אחרת שיש לה רצון להשפיע על הנעשה במדינה. 

יד, או על ידי מובילי קבוצת האינטרס פועלת בדרך כלל על ידי לוביסטים, המקדמים אינטרס של חברה או תאג

 מחאות המארגנים הפגנות כנגד או בעד מקבלי ההחלטות במדינה. 

עיקרון דמוקרטי לפי חייבת להיות הכרה בכך שהעם מורכב מקבוצות שונות. בזכות ההכרה   עיקרון הפלורליזם:

ום פלורליזם כל קבוצה יכולה לקדם את האינטרסים שלה ולבטא את הייחודיות שלה. תמיד קיים מתח בין קי

 בחברה לבין הסכמיות הדורשת מכל קבוצה להתפשר על הייחודיות ועל האינטרסים שלה. 

קבוצת אינטרס דורשת ממקבלי ההחלטות להכיר באינטרסים של קבוצה מסוימת בחברה. בכך קבוצת הסבר: 

שלה, כלומר  האינטרס מבקשת ממקבלי ההחלטות להכיר בייחודיות של קבוצה מסוימת ולקדם את האינטרסים

 לנקוט בדרך פלורליסטית. 
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 פרק שלישי 

 

 תפקידי הכנסת. 31

הכנסת בוחרת בהצבעה דמוקרטית נציגי שלטון. שניים מהם: נשיא המדינה ומבקר המדינה. מינוי נציגי שלטון: 

במסגרת זו רק לחברי הכנסת נתונה הזכות להציע מועמד לבחירה, והבחירה נעשית באמצעות הצבעה במליאת 

 הכנסת. 

הכנסת מחוקקת את חוקי המדינה. במסגרת זו יכולים חברי הכנסת להציע הצעות חוק ולקדמן רשות מחוקקת: 

באמצעות הצבעות במליאה. הצעות חוק צריכות לקבל אישור בהצבעה טרומית וכן בשלוש הצבעות נוספות 

 ך.במליאת הכנסת. כמו כן, הצעות חוק מנוסחות בוועדות הכנסת במסגרת התהלי

 בקטע המקור מודה הנשיא לחברי הכנסת על הבחירה בו לתפקיד.  הסבר:

 במסגרת זו בא לידי ביטוי תפקיד הכנסת כממנה נציגי שלטון. 

 

 עיקרון ההסכמיות. 38

עיקרון דמוקרטי הקובע שעל מנת שקבוצות שונות תוכלנה לחיות באותה המדינה עליהן להסכים על כללי בסיס 

 משותפים. 

הסכמה על החובה לציית לחוק, הסכמה לקבל את השלטון שנבחר בבחירות  הבסיס כוללים, בין השאר:כללי 

 והסכמה על גבולות המדינה.

 תמיד קיים מתח בין קיום הסכמיות לקיום פלורליזם בחברה. 

ה בקטע, הנשיא מבקש להיות הנשיא של כל הקבוצות השונות ומציין שיש חשיבות שכל האזרחים במדינהסבר: 

 יחיו כקבוצה אחת מלוכדת המבקשת לחיות את חייה במדינת ישראל. 

בכך מבטא הנשיא הסכמיות, על פיה קבוצות שונות מסכימות על כללי בסיס משותפים, במקרה זה, הרצון לחיות 

 יחד במדינת ישראל, וכך יכולות לחיות יחד באותה המדינה למרות השוני שקיים ביניהן. 
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 ודית אתנית תרבותית דמוקרטית.מדינת לאום יה. 35

 המדינה שייכת לעם היהודי בכל העולם )בישראל ובתפוצות(. 

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

 מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי בתרבותה של המדינה. 

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

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

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

 המדינה מכירה בזכויות מיעוטים של קבוצות אתניות המתגוררות בתחומה.

  ון, חירות, שלום ועוד.  במדינה יהיו גם יסודות אזרחיים )פוליטיים( משותפים כמו: חתירה לצדק, שווי

 

וכן בקטע, הנשיא מדגיש את חובת המדינה לקדם שילוב של קבוצות המיעוט המתגוררות בישראל הסבר: 

 .לפעול למען צמצום הפערים בחברה

כך באה לידי ביטוי העמדה "מדינת לאום יהודית אתנית דמוקרטית", לפיה המדינה מחויבת לשוויון מלא לכל 

 ומבוססת על יסודות דמוקרטים, ביניהם עיקרון השוויון.  לא יהודים(אזרחיה )יהודים ו
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  פרק רביעי:

 

 פנייה לערביי מדינת ישראל. הפנייה במסגרת הכרזת העצמאות:. 36

בחלק השלישי של הכרזת העצמאות מדינת ישראל פונה לציבור הערבי. הציבור הנ"ל מכונה בהכרזה  הצג:

. במסגרת הפנייה יש בקשה מהערבים לחדול מהלחימה במסגרת מלחמת ערבים, אזרחי מדינת ישראל

 העצמאות והבטחה לקבל שוויון זכויות מהמדינה ונציגות מתאימה במוסדות המדינה. 

בקטע הממשלה מתבקשת לאשר מינוי של אזרח ערבי לתפקיד ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה  הסבר:

 הערבית בישראל. 

הפנייה בהכרזת העצמאות, לפיה המדינה תפעל לשילוב אזרחים ערבים במוסדות המדינה, בכך באה לידי ביטוי 

 במקרה זה, הרשות לפיתוח הכלכלי של החברה הערבית בישראל )ששייך למשרד הממשלתי לשוויון חברתי(.

 

 תפקיד הממשלה: קביעת מדיניות .32

שלתי יכול לקבוע את המדיניות על פי הממשלה היא הרשות המבצעת במדינה. במסגרת זו כל משרד ממ הצג:

סמכויות המשרד. כך ראש הממשלה וכל אחד מהשרים קובע את המדיניות במשרדו. מדיניות המשרדים כפופה 

 לחוק וכן להסכמים הקואליציוניים עליהם חתומה הממשלה. 

 יים. בקטע, המשרד להגנת הסביבה קבע מדיניות חדשה בנושא השימוש בכלי פלסטיק חד פעמהסבר: 

 החלטת המשרד מבטאת את תפקיד הממשלה במסגרת קביעת מדיניות.

 

 העדפה מתקנת. 34

 יחס שונה שניתן לאדם או לקבוצה שחוו בעבר קיפוח או שהיחס אליהן בעבר מהווה עיוות. הצג:

 העדפה מתקנת נעשית במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה. 

 העדפה נעשית כל עוד הפער קיים. 

בקטע, חברת כנסת מקדמת מדיניות של העדפה מתקנת כלפי נשים. זאת במטרה לצמצם את הפער הסבר: 

 בין נשים ולגברים במסגרת הנציגות בכנסת. החברתי )מגדרי(

 כך מתבטאת המדיניות הנקראת העדפה מתקנת, שמטרתה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים. 
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ל אגרה על נהגים המבקשים להיכנס במכוניתם הפרטית למרכז אני תומך בתכנית לפיה תוטטענה:  .  39

 העיר תל אביב.

 : הזכות לחופש התנועה. מתבסס על הנימוק המחזק את טענתי

הזכות קובעת שלכל אדם יש זכות לנוע ממקום למקום. התנועה מתקיימת במסגרת החוק. קיימים צווים הצג: 

 מעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ וצו אשפוז בכפייה.משפטיים המגבילים תנועה, כמו: צו מאסר, צו 

הטלת האגרה תצמצם את מספר הרכבים הנכנסים לתל אביב ובכך תקל על העומס בכבישים. כך  הסבר:

 למעשה התנועה בכבישים תהיה חופשית יותר ואנשים יוכלו לנוע ממקום למקום בחופשיות. 

 . שוויוןעיקרון ה: מתבסס על הנימוק המחזק את הטענה ההפוכה

עיקרון הקובע שכל בני האדם נולדים שווים ונשארים שווים כל ימי חייהם. השוויון ניתן במסגרת החוק  הצג:

 והוא כולל, לדוגמה: הטלת חובות שוות על האזרחים ומתן זכויות שוות. 

כאשר המדינה מטילה אגרה על אזרחים, היא למעשה מאפשרת רק לאזרחים היכולים לעמוד   הסבר:

 בתשלום האגרות אפשרות לנוע למרכז העיר תל אביב ולאחרים לא. בכך נפגע עיקרון השוויון.

 

 אני בעד הנחיות הקורונה.טענה: . 21

 וף.הזכות לחיים, ביטחון ושלמות הג הנימוק המחזק את טענתי מתבסס על :

לכל אדם יש זכות לחיות בביטחון. תפקיד המדינה הוא להגן על חייו וביטחונו של האדם. המדינה מגנה הצג: 

 על האדם באמצעות כוחות הביטחון )משטרה וצבא( ובאמצעות החוק המרתיע אנשים מלפגוע בזולת.

סן או לבדוק האם הם הנחיות הקורונה מחייבות עובדי מדינה הבאים במגע עם אזרחים רבים להתח  הסבר:

נגועים בנגיף הקורונה. בכך למעשה נמנעת אפשרות של הדבקת אזרחים בנגיף. כך למעשה מקיימת המדינה 

 את חובתה לשמור על חיי האזרחים במסגרת הזכות לחיים ולביטחון. 

 הנימוק המחזק את הטענה ההפוכה מתבסס על: הזכות לחירות

י ונשאר חופשי כל ימי חייו, זאת ללא הבדל דת, מין וצבע עור. החירות הזכות קובעת שכל אדם נולד חופשהצג: 

מוענקת לאדם בשל ההכרה בכך שהאדם הוא יצור בעל תבונה היכול לנהל את חייו באופן עצמאי. מתוקף כך, 

 מותר למדינה להעניש אדם אם הוא משתמש בחירותו בצורה לא ראויה ו2או לא חוקית. 

ייבות עובדי מדינה להתחסן. הנחיות אלה מחייבות עובדי מדינה לפעול בניגוד הנחיות הקורונה מח הסבר:

   לחירותם שלא להתחסן. 
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