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 הזמנות, הערות, הארות:

easyezrahut@gmail.com 

 050-9171994סלולר: 

 077-3180709: פקס

 

 

 

אין . כל הזכויות בחוברת זו שמורות לכותב החוברת. רביםזמן ומחשבה  ובחוברת זו הושקע ©

כל  .מ"שקד פתרונות פדגוגיים"להעתיק ולצלם חוברת זו שלמה או חלקים ממנה ללא אישור 

 https://pixabay.com התמונות בחוברת לקוחות מהאתר
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 תודות
 

 גדולה מאוד והושקעו בה מאמצים רבים, אשר ב"ה הקב"ה נתן לי את הכוחות בס"דחוברת זו נכתבה 

יהודי  -לעשות זאת. החוברת נוצרה כדי לסייע לכל אחד מהתלמידים בתיכונים בישראל  ואת הבינה

 ר.לעבור את הבגרות בצורה הטובה ביות -וערבי, חילוני ודתי 

 

רינת, על כל התמיכה, האמונה, הליווי, העידוד והעזרה לאורך  -ראשית, תודתי נתונה לאשתי היקרה 

 שלה הוא. -הדרך. שלי ושלכם 

 

אסתי מאמיה ומלי ברוך על העזרה הרבה והליווי במשך כל  -תודה לחברי המקצועיים בתיכון ראשית 

 השנים. 

שרמן, מנהל תיכון ראשית בת"א, על האמון שתמיד נתן הרב ספי  -תודה גם למנהל שלי זה תשע שנים 

 ועל הדחיפה קדימה.

 

 

 החוברת מוקדשת לזכרה של אמי ז"ל שנפטרה בגאוותה הגדולה על כך שבנה מורה. 

 היא זו שבנתה אותי.

 אנצור אותה בלבי.
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 מבוא
 

חת יובוצעה בה "מתברוכים הבאים לחוברת החדשה של "אזרחות בקלות". השנה החוברת מתחדשת רבות 

 פנים". המטרה השנה, כבכל שנה, היא לאפשר לכל תלמיד הצלחה בבגרות במהירות, בקלות וביעילות. 

 

שאלות "אירוע",  -!( מכל הסוגים 270-לכן תמצאו בחוברת הזו הרבה מאוד שאלות לתרגול )יותר מ

ה. בנוסף, תמצאו בחוברת שאלות "חצי אירוע", שאלות ידע, שאלות ידע מורכב, טקסטים ושאלות עמד

ברורים ופשוטים הזו את המושגים באזרחות עפ"י מחוון המושגים בצורה המדויקת ביותר, תוך הסברים 

 מפעם לפעם. 

 

 עליכם להבחין בתצורת הכתיבה השונה במהלך החוברת.

 

טקסט שכתוב על רקע צהוב בגופן זה, הנו הגדרה של מחוון המושגים. הגדרות אלה 
 טב כדי לכתוב תשובה מלאה באזרחות.יש לזכור הי

 

 הנו שאלה עם תשובה שמופיעה אחריה כדי לתרגל כיצד עונים. -טקסט שכתוב על רקע כתום בהיר 

 

כאשר מופיע האייקון   טקסט שכתוב באופן כזה הנו הסבר כללי שנועד להרחבה, הסבר והדגמה.

 מדובר בהסבר רחב יותר בנושא. -

 

ומוכנס פנימי,  בגופן זה )קטן יותר מהגופן של ההגדרהטקסט שכתוב על רקע צהוב 
 .( הנו הגדרה שמוגדרת "רקע" במחוון המושגיםנוטה לצד

 

 ועכשיו כל מה שנותר זה להתחיל ללמוד ולתרגל. צאו לדרך!

 

 

 

 בהצלחה,

 מנדלבוים-אוהד שקד

 

 

  



 מבוא ופתיחה       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  5| ע

 

 תוכן העניינים
 7 ................................. איך עונים על שאלה באזרחות

 7 ......................................... אירוע-שאלת אירוע או חצי
 9 ............................................................... שאלת ידע

 9 ..................................... אשכולות -שאלת ידע מורכב 
 10 ................................ שאלת קטע שלא נקרא )אנסין(

 11 ......................................................... השאלת עמד

 12 .................. בואו נגדיר כמה דברים לפני שמתחילים

 15 ................................................ הכרזת העצמאות

 15 ..................................................... החלק ההיסטורי
 18 .................................................... החלק ההיסטורי

 20 .............................................. מעשי-החלק הביצועי
 21 .................................................... החלק ההצהרתי

 23 ...................... מקבץ שאלות בנושא מגילת העצמאות

 25 ................................................ הרעיון הדמוקרטי

 26 .... זכויות האדם, זכויות האזרח זכויות הקבוצה והמיעוט
 26 ................................... זכויות האדם ]זכויות טבעיות[

 38 ................................................ האדם כאדםחובות 
 38 ................................. חובות האזרח וערכים אזרחיים

 39 ........................... מקבץ שאלות בנושא זכויות וחובות
 49 ................................ ויות פוליטיות ]זכויות האזרח[זכ

 50 .......................................... זכויות הקבוצה והמיעוט

 52 .......................................... כלכליות-זכויות חברתיות
 53 ...................................... דים ותנאי עבודהזכויות עוב

 54 ........................ קבץ שאלות בנושא זכויות חברתיותמ

 55 .......................................... גישות חברתיות כלכליות
 55 ................................................... הליברליתהגישה 

 56 ..................................... דמוקרטית-הגישה הסוציאל
 57 ........... כלכליות-מקבץ שאלות בנושא גישות חברתיות

 60 ................................................ התנגשות בין זכויות

 62 ............................................... עקרונות הדמוקרטיה
 62 ........................................................... שלטון העם

 66 ...................................................... תרבות פוליטית
 69 ................................................ עקרון הכרעת הרוב

 70 .......................................................... שלטון החוק
 72 ............ מקבץ שאלות בנושא עקרונות הדמוקרטיה א'

 76 ...................................................... הגבלת השלטון
 80 ............ ונות הדמוקרטיה ב'מקבץ שאלות בנושא עקר

 84...... אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון

 89................................................... דגמים בדמוקרטיה
 91 ........................................ טיהתרגול דגמים בדמוקר

 92.................................................. גבולות בדמוקרטיה

 94............................................................. גלובליזציה

 94........................................................... מגוון שאלות

 99 ............................................................. לאומיות
 100 ........................................ מושגים בסיסיים בנושא

 101 ....................................................... סוגי לאומיות
 103 ................................................. סוגי מדינות לאום

 106 ............................מדינת לאום הצדקות לקיומה של
 107 .............................. מקבץ שאלות בנושא הלאומיות

 111 ............................... מדינת ישראל כמדינה יהודית

 112 ....................... י מדינת ישראל כמדינה יהודיתמאפיינ
 112 .................................................. ההיבט המשפטי
 116 ................................................... המרחב הציבורי

 117 ................................................ בין הציבורי לפרטי
 118 . מקבץ שאלות בנושא מאפייני ישראל כמדינה יהודית

 119 ............................................ אשכול: העולם היהודי

 127 ...................... ות"( לגבי מדינת ישראלעמדות )"חלומ
 127 ...................................................... הרצף הלאומי

 130 ......................................................... הרצף הדתי
דתי ולאומי -מקבץ שאלות בנושא העמדות )"החלומות"( 

 ......................................................................... 134 

 138 ........................................... יחסי ישראל והתפוצות
תפות למדינת ישראל וליהדות התפוצותהמסגרות המשו

 ......................................................................... 138 

 140 .................................................המיעוטים בישראל
 141 ...................................... מעמד המיעוטים בישראל

 143 ...................................................... השסע הלאומי

מקבץ שאלות בנושאים: יחסי ישראל והתפוצות, המיעוטים 
 145 .......................................... בישראל והשסע הלאומי



 מבוא ופתיחה       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  6| ע

 

 147 .................................... יסודות חוקתיים בישראל

 148 ......................................... העצמאות מעמד מגילת

 148 ................................................... חוקה וחוקי יסוד
 148.................................................................. חוקה

 149.............................................. חוקי היסוד בישראל

 151 .................................... חוק השבות וחוק האזרחות
 151......................................................... חוק השבות

 153...................................................... חוק האזרחות

 155 .............................................. הרשויות בישראל

 156 .....................................סתהרשות המחוקקת: הכנ
 156.................................................... תפקידי הכנסת
 158..................................................... עבודת הכנסת

 159....................................... הכנסת כרשות מחוקקת

 162 ................................................... הרשות המבצעת
 164 ................................................ תפקידי הממשלה

 165 ................ יות מיניסטריאליתאחריות משותפת ואחר
 167 ........................................................ ועדות שרים

 167 ................................................... הרשות השופטת
 168 ..................................... תלות הרשות השופטת-אי

 170 ........................................... סוגי המשפט בישראל
 171 .............................................. בית המשפט העליון

רשויות השלטון, חוקי היסוד וחוק  מקבץ שאלות בנושא
 174 .................................................. השבות והאזרחות

 180 .................................... אשכול: הרשויות המקומיות
 187 .......... ות בנושא אשכול רשויות מקומיותמקבץ שאל

 188 ...................... מקבץ שאלות באזרחות מכל הנושאים

 192 ............................................... גר שאלות עמדהמא
 200 ........................................... זכויות יוצרים בחוברת

 

 

 

  



 מבוא ופתיחה       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  7| ע

 

איך עונים על שאלה 
 באזרחות

 אירוע-שאלת אירוע או חצי
 

של הבחינה. בשאלה זו תקבלו  רק בפרק הראשון"שאלת אירוע" היא שאלה של טקסט שיכולה להופיע 

 "סיפור" ובו שני צדדים. בסעיף הראשון תצטרכו לענות על צד א' ובסעיף השני על צד ב'. 

 בשאלה זו ישנן שלוש מילות שאלה:

 )'ציין: לזהות את הנושא הנדון )זכות, עיקרון דמוקרטי, גישה, חוק וכו 

  בלי קשר לנאמר  -ע והיא "יבשה" קשורה לקט אינההצג: הגדרה של הזיהוי שביצעתם )ההגדרה

 (.זוהי ההגדרה היבשה של המושגבקטע. 

  בציטוט מהטקסט שמעיד שהזיהוי שזיהית אכן נכון  מגובההסבר: הבאת הסבר במלים שלך

 ומוכיח שההגדרה שנתתם תואמת לזיהוי שלכם.

 

שבוחרים בכך ישנה שיטה ידועה באזרחות כיצד לענות על שלושת המרכיבים האלו. ישנם מורים 

 -שהתלמיד יכתוב ליד כל פעולה שהוא עושה "ציין או הצג או הסבר" וישנם שקוראים לזה "זה"ב" 

 זיהוי, הגדרה, ביסוס.

 

זו השאלה שלנו לדוגמה כדי להמחיש כיצד עונים על שאלה. השאלה היא אמנם "חצי אירוע" )פרק 

כשאלה נפרדת.  -ייחסים לכל סעיף בשאלה כשמת -רביעי(, אבל גם בשאלת "אירוע" פועלים אותו הדבר 

 יש לציין כי בד"כ הפסקה הראשונה בשאלת אירוע שייכת לסעיף א' והפסקה השנייה לסעיף ב'.
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בכנסת התקבל חוק המחייב את לשכת עורכי הדין להעניק סיוע 

שחוק זה טענו  יוזמי החוקמשפטי ללא תשלום למי שזכאי לכך. 

יאפשר להגדיל את הסיכויים של מי שנפגע לתבוע זכויות המגיעות 

, או להתגונן כראוי מפני תביעות פליליות או אזרחיות המוגשות לו

 נגדו.

הסבר . לטענת יוזמי החוק, חוק נועד לקדםשה הזכותציין והצג את  -

 כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

 

 

 

 זיהוי

 מה הזיהוי שזיהינו:בחלק זה נכתוב בצורה קצרה ובלי הסברים 

 ה______ שבא/ה לידי ביטוי בקטע היא/הוא ____________

 .להליך הוגן<< הזכות שבאה לידי ביטוי בקטע היא הזכות 

 הגדרה

בחלק זה נכתוב בצורה מדויקת ככל שאפשר את ההגדרה כפי שמופיעה לכם בחוברת בהדגשה צהובה. 

 ההגדרה אינה קשורה כלל לקטע.

 למושג, בלי להיכנס לנקודות שקשורות בכלל לקטעהסבר "יבש" 

למשפט הוגן ופומבי ובין היתר ייצוג משפטי, זכאות לדעת במה נאשם, זכות << זכותו של כל אדם 

 לערעור ועוד. אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו.

 הסבר

 ( ובו יש לפעול באופן מדויק לפי הצורה הבאה:40%חלק זה הוא העיקרי בתשובה )

ציטוט" מכאן נובע שהמושג הוא ______ כיוון ש... ]הסבר במלים שלך "

 מדוע ההגדרה והזיהוי נכונים[

הזכות מכאן נובע שחוק זה יאפשר להגדיל את הסיכויים של מי שנפגע לתבוע זכויות המגיעות לו" <<"

ות פליליות יוזמי החוק מאמינים שאם לכל אדם החשוד בעבירכיוון ש הזכות להליך הוגןשנפגעה היא 

ובכך תבוא  הוא יוכל לתבוע את הזכויות שמגיעות לו ולהתגונן כראוי -יהיה ייצוג משפטיאו אזרחיות 

 לידי ביטוי הזכות להליך הוגן.

 

 

היא שאלה דומה מאוד לשאלת אירוע, רק שה"סיפור" שמופיע בה הוא רק בעל צד  שאלת "חצי אירוע"

 מופיעות בפרק רביעי בבגרות.אחד עליו אתם נשאלים. שאלות אלה 

 

 שימו לב!

שאלות אירוע, חצי אירוע ושאלות טקסט הן שאלות בהן אתם נשאלים על נושא מסוים לדעת עמדה 

 מסוימת. על כן שימו לב מיהו "הנמען" של השאלה.

: קריאת שלב ראשון

עוד לפני השאלה 

 . הטקסט

: סימון מה שלב שני

אני אמור לזהות 

 )מודגש בצהוב(

: זיהוי שלב שלישי

מי הנמען שלי 

 )מודגש בירוק(

סימון בטקסט  שלב רביעי:

שקיבלתי את הנמען )או 

 מישהו בשם דומה(

: עכשיו עלי שלב חמישי

לחשוב מה הזכות שיוזמי 

החוק רוצים להגן עליה. 

בשלב הזה אני 'עובר' על כל 

רשימת הזכויות ומנסה 

נית לראות מהי הזכות ההגיו

 ביותר, ורק אז יושב לכתוב.
מסמן בטקסט את "ההוכחה"  שלב אחרון לפני כתיבה:

 (בתכלתמסומן שהזכות שאני חושב היא הנכונה )
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 למשל: ציין והצג את הזכות שנפגעה לדעת הצייר. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

. כלומר: הנמען שלנו הוא הציירקטע הופיעה גם עמדתו של עורך העיתון, אנחנו נשאלנו על למרות שב

 הצייר.

 

 לדוגמה:

לפיו עצורים מסוימים לא יוכלו להתייעץ עם  חבר כנסת הגיש עתירה לבג"ץ כנגד צו של שר הביטחון

בהוראת השר נפגעה  שיקול הדעת שהפעיל שר הביטחון היה שגוי. לטענתו לטענת חבר הכנסת. דין-עורך

, ועל כן יש לשנות את בכך שלא יזכו לסיוע משפטי אחת הזכויות של העצורים בפרשה הרלוונטית

 ההחלטה. 

בג"ץ קיבל את העתירה והסביר כי עפ"י עמדת היועץ המשפטי לממשלה שר הביטחון נהג בדרך שאינה 

 כשורה ועל כן יש לבטל את הצו.

 

בדוגמה מופיעים כמה דמויות: חבר כנסת, שר ביטחון, בג"ץ, יועץ משפטי לממשלה. השאלה שאלנו 

 . הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.לטענת חבר הכנסתשנפגעה  הזכותהיא: ציין והצג את 

רק  ועל כן "לא מעניין אותי" כרגע מה עמדתם של האחרים אלא חבר הכנסתהנמען שלנו הוא  -כלומר 

 חבר הכנסת.

 שאלת ידע
 שאלת ידע בבחינת הבגרות לכאורה היא מאוד פשוטה כי היא כוללת רק ידע ואינה דורשת זיהוי ומסקנות. 

שאלות  3אבל רבים טועים בכך, כי דווקא שאלת ידע עלול להוריד הרבה נקודות. בבגרות אתם נשאלים 

 (.3-7שמוגדרים "ידע פשוט" )שאלות  - 5מתוך 

 

בשאלת ידע פשוט ישנו נושא אחד שעליו אתם צריכים לענות. לפעמים יכול להופיע בתוך הנושא הזה 

 שני מאפיינים, שני גורמים, שתי הצדקות וכו'.  -דרישה לשני פרמטרים )תכונות( או יותר למשל 

 .כללים שנועדו להבטיח את הזכות להליך הוגן שניהסבר למשל: 

כללים שמבטיחים שתישמר הזכות להליך הוגן כמו ייצוג משפטי, זכות  שנימקרה זה עליכם להביא ב

 לערעור, משפט פומבי וכו'. 

כללים )או בהתאמה לשאלה שנשאלתם( לנושא. מדוע? כיוון שהבוחן  שלושהעליכם להביא  אבל

ות מתוך השלוש יבדוק את כל התשובות שנתתם ויעניק לכם ניקוד מלא על שתי תשובות נכונ

 (. אם ביקשו שלושה מרכיבים, כתבו ארבעה. n+1)המשוואה היא 

כאשר אתם עונים על השאלה תשתדלו להרחיב מעט ולא להשאיר זאת רק ברמת הבסיס. זה יראה 

 התשובות הן קצרות. -שאתם מבינים את ההקשר. עם כי, הרבה פעמים בשאלות הידע 

 אשכולות -שאלת ידע מורכב 
שאלות שמורכבות מאשכול אותו אתם צריכים  -הן שאלות ידע מורכב  8-12בבחינת הבגרות שאלות 

 השאלות האלה(.  5-מ שאלה אחתלבחור )כלומר עונים על 



 מבוא ופתיחה       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  10| ע

 

שאלות הידע המורכב מורכבות משני מושגים וקישור ביניהם. מושג אחד מהם יהיה מושג מתוך 

 ף תצטרכו לקשר בין שני המושגים בהתאם לנדרש. האשכול ומושג נוסף יהיה מהחומר הכללי. לבסו

נקודות. החיבור בין שני  4נקודות )!( והמושג מהידע הכללי הוא  6שימו לב! מושג האשכול הוא 

 נקודות בלבד. 3המושגים הוא 

 למשל:

 של החברה החרדית בישראל. שני מאפייניםהצג 

 אחדא לידי ביטוי בחרדית לאופייה הדתי של המדינה ב-הסבר כיצד העמדה הדתית

 ממאפיינים אלה.

 בשאלה זו שלושה חלקים:

 הסבר של המושג מהאשכול )במקרה הזה שני מאפיינים, ומומלץ לכתוב שלוש( -

 חרדית(-הסבר של המושג מהידע הכללי )במקרה זה העמדה הדתית -

חרדית לאופי הדתי של -החיבור בין שני המושגים )במקרה הזה איך רואים את העמדה הדתית -

 (החברה החרדית ישראל באחד המאפיינים של

 

 שאלת קטע שלא נקרא )אנסין(
(. 13-15הפרק השלישי בבחינה הוא פרק בו ישנן שלוש שאלות ועליכם לענות על שתיים מתוכן )שאלות 

 השאלות נשאלות על קטע אנסין )קטע שלא נקרא(.

ת המבוקש בקטע, אלא אינכם צריכים לזהות א -בכל שאלה אתם מקבלים את הזיהוי, כלומר  •

שבאה לידי ביטוי  דמוקרטית-הגישה הסוציאלכבר אומרים לכם את הנושא )למשל: הצג את 

הגדרה וביסוס )הגדרה  -בקטע וכו'(. לכן עליכם לעשות רק את שני השלבים משאלת האירוע 

 נקודות(. 7נקודות והביסוס שווה  5שווה 

 לפי פסקאות.  -באנסין, כלומר  ןברוב המקרים השאלות מסודרות עפ"י הסדר שלה •

 כדאי לכם:

 קראו את שלוש השאלות ותראו מה המושגים שאתם צריכים לדעת. .א

 חליטו על אילו שתי שאלות אתם רוצים לענות.ה .ב

 שאתם קוראים את הטקסט!(אפשר עוד לפני כתבו את ההגדרה של המושג ) .ג

הראשונה ברוב המקרים, קראו את הפסקה שנראית מתאימה לשאלה. למשל: התשובה לשאלה  .ד

 כאמור, תהיה בפסקה הראשונה.

 סמנו עם מרקר את המשפט/ים שמוכיח שזה הנושא עליו אתם נשאלים.  .ה

 עכשיו כתבו את הביסוס כמו הכללים של שאלת אירוע. .ו
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 שאלת עמדה
 

שאלת עמדה היא שאלה לדיון, בנושא מעורר מחלוקת. עליכם להגדיר את עמדתכם באשר 

, בנוסף עליכם לכתוב מה הוא הנימוק מתחום האזרחות מושגה באמצעות לשאלה ולנמק אות

כלל נושאי . המושגים עשויים להילקח מתוך שמצדיק את עמדתו של הצד השני של העמדה

 הרלוונטיים.  הלימוד

 שאלת עמדה תופיע בפרק רביעי בשאלות האחרונות.

 שלבים: 4לשאלת עמדה 

 האם אני בעד או נגד, תומך או מתנגד, מסכים או לא מסכים.  –הצגת טענתך  .א

תוך עלי להציג את עמדתי  -בין אם אני בעד הנושא או נגד הנושא  – עמדה שליהצגת נימוק ברור ל .ב

 שקשור לנושא. כדי שימוש במושג, נושא או ערך באזרחות

עלי להציג את הנימוק  -מה הוא הנימוק של העמדה ההפוכה לשלי  -הצגת נימוק נגדי לעמדה שלי  .ג

 שקשור לנושא. תוך כדי שימוש במושג, נושא או ערך באזרחות

 

 לדוגמה:

פלואור הוא חומר כימי שאינו מצוי, בדרך כלל, במים בישראל. בעקבות מחקרים המוכיחים שפלואור 

.יש  הורה משרד הבריאות במדינת ישראל להוסיף פלואור למי השתייה בארץ ,מסייע בהגנה על השיניים

 .התומכים במדיניות זו ויש המתנגדים לה

 בהוספת פלואור למים אף שהוא חומר כימי, כי אני מסכים עם עמדת משרד הבריאות. אני תומך .א

של הציבור בנושא בריאות השיניים.  בבריאותוהתומכים בהוספת פלואור, רואים לנכון לסייע  .ב

של האזרחים והתושבים, ואף  לבריאותזכות לטענתם, למשרד הבריאות יש מחויבות לדאוג ל

שמדובר בחומר כימי, הכמויות המוספות אינן מזיקות. על פי הזכות לטיפול רפואי ]בריאות[, 

 המדינה מעניקה, במסגרת הזכויות החברתיות, טיפול רפואי וסיוע לבריאות הציבור. 

זכות לחיים בהמתנגדים להוספת פלואור טוענים כי הוספת חומרים כימיים למים פוגעת  .ג

של האזרחים, מפני שאלה פוגעים בגופם. לשיטתם, אנשים השותים את המים שהוספו  ולביטחון

להם פלואור, הינם "שבויים" של משרד הבריאות, שכן אינם יכולים, למעשה, לנטרל את הנזק 

שנגרם לחייהם ולביטחונם בשל מים אלה. על פי הזכות לחיים ולביטחון, חלה חובה על המדינה 

להגן על תושביה מפני פגיעה בשלמות הגוף, וזכותם הטבעית של התושבים להיות מוגנים מפני 

 פגיעה כזו. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9WDCHbOZzE
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דברים כמה ואו נגדיר ב
 שמתחיליםלפני 

העולם הפוליטי בישראל ובעולם תמיד היה סוער ומלבה רגשות רבים. ישנם שיאמרו שבישראל אף יותר. 

 שנשים לב לכמה הגדרות ו"ניישר קו" לגבי מה הן אומרות. אולם בטרם נתחיל את הלימוד השוטף ראוי

 

 שמאל וימין
החלוקה בין שמאל לימין באה מהפרלמנט הבריטי, שם תומכי הממשלה ישבו בצד אחד והמתנגדים בצד 

ימין לבמת הנאומים ושמאל  -שני. גם בכנסת ישראל מסודרים המקומות בצורה די ברורה של ימין ושמאל 

 לבמת הנאומים.

הימין . חברה וכלכלהבעולם הרחב עיקר המחלוקת הפוליטית בין ימין לשמאל מתאפיין בשאלות של 

מאמין בכלכלה חופשית וליברלית, הענקת חירות לאדם כדי לקדם את שאיפות חייו והגשמת  הפוליטי

מאמין בצמצום פערים בין השכבות באוכלוסייה,  השמאל הפוליטיחלומותיו הכלכליים והחברתיים. 

 מעדיף את קידום השוויון החברתי על פני החירות האישית ומאמין במסגרת חיים סוציאליסטית. 

כלכליות גם שאלות בטחוניות בשל הסכסוך -נוספו אל המשוואה של השאלות החברתיותבישראל 

מאמין  הימין הפוליטי בישראלערבי שמלווה את מדינת ישראל עוד עשרות שנים לפני הקמתה. -היהודי

ול מדיניות תקיפה כנגד המדינות והציבורים העוינים למדינה. הוא מאמין בפשרות מעטות בנוגע בניה

שהיא עוף דורס ואלים( ומאמין בהתיישבות יהודית בכל  -לפתרון הסכסוך ונחשב ל"נצי" )מלשון נץ 

יותר  אךמאמין בניהול מדיניות תקיפה,  השמאל הפוליטי בישראלחלקי הארץ, לרבות יהודה ושומרון. 

פשרנית ומעוניין להגיע לפשרות עם המדינות והציבורים העוינים לישראל במטרה להגיע לשקט ולשלום. 

שהיא עוף טהור ועדין( ומאמין בהתיישבות יהודית בחלקי הארץ, אולם  -הוא נחשב ל"יוני" )מלשון יונה 

 יו"ש. בנוגע ליהודה ושומרון חלקים נרחבים בשמאל חולק על התיישבות ברוב חלקי 

כלכליות השייכות לשמאל, וישנם לא -חשוב מאוד לציין, כי רבים בימין מחזיקים בעמדות חברתיות

מעטים בשמאל שמחזיקים בעמדות בטחוניות השייכות לימין. עם זאת חשוב להבין כי קיים מגוון דעות 

נים. ישנם גם בקרב הימניים וגם בקרב השמאלניים. ישנם אנשי ימין קיצוניים וישנם אנשי ימין מתו -

אנשי שמאל קיצוניים וישנם אנשי שמאל מתונים. הרוב הגדול בשני המחנות הוא מתון. ככל שהחלקים 

מאמין הימין הקיצוני כך הוא בעל עמדות נוקשות יותר בשאלות הבטחוניות.  -במחנה יותר קיצוניים 

בהפיכת המדינה מאמין השמאל הקיצוני בגירוש ערביי מדינת ישראל והפלסטינים מארץ ישראל, ו

 למדינה שאין בה התייחסות כלל ללאום היהודי או הערבי )מדינת כלל אזרחיה(. 
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 בחירות
שהעם בוחר את מנהיגיו. בחירת המנהיגים נעשית כיום  הואהמשטר הדמוקרטי אחד המאפיינים של 

טי נבחר באמצעות בחירות ייצוגיות. כלומר: הציבור בוחר את הנציגים שלו לממשל. כל ממשל דמוקר

ע"י הציבור, אולם ישנם הבדלים בין המדינות למי הציבור מצביע. בארה"ב, למשל, הציבור בוחר: רשות 

מקומית, מושל המדינה, לקונגרס ולנשיא המדינה. במדינות אחרות מצביעים למוסדות כאלו ואחרים. 

בור בישראל אינו בישראל הציבור בוחר את הרשות המקומית ואת הכנסת. בניגוד לטעות נפוצה, הצי

ראש המפלגה הגדולה גם היה ראש הממשלה  -בוחר את ראש הממשלה. עם זאת, ברוב המקרים עד היום 

 בהמשך, ומכאן מקור הטעות.

 

 כנסת וממשלה
בית  -הכנסת שהיא הפרלמנט הישראלי  -בישראל קיימים שני מוסדות ממשל )בנוסף לבית המשפט( 

ללא הבדל(. אזרחי  18נים ע"י אזרחי המדינה )כל אזרח מעל גיל הנבחרים. הרכב הכנסת נקבע לארבע ש

כך כוחה גדול יותר בכנסת.  -המדינה בוחרים מפלגה מסוימת, וככל שכוחה של המפלגה יותר גדול בקלפי 

נבחרים  120ים מושבים בכנסת, כיוון שבכנסת יושב 12בקלפי תקבל  מהקולות 10%כך מפלגה שמקבלת 

 (. 12זה  120-מ 10%)

חברים. שמה של הכנסת הוא מהמקורות  120מקומה של הכנסת הוא בקרית הלאום בירושלים וחברים בה 

גדולי ישראל והנהיגו את המדינה היהודית בתקופת  120היהודיים של "כנסת גדולה" אשר היו חברים בה 

 בית המקדש השני.

ייבת לעבור כדי להיכנס מפלגה שעברה את אחוז החסימה )אחוז מסוים מסך הקולות שמפלגה חכל 

)סיעת הליכוד,  סיעהלכנסת( זוכה במספר מושבים עפ"י כוחה, כאמור. נציגי המפלגה בכנסת נקראים 

סיעת העבודה וכו'(. תפקידי הכנסת מגוונים וילמדו בהמשך החומר, אולם עיקר תפקידה של הכנסת הוא 

השרים, מבקר לאשרר את מינוי לחוקק חוקים, לפקח על עבודת הממשלה ולמנות את ראש הממשלה, 

 המדינה ונשיא המדינה. 

מנסה לגבש ראש המפלגה הגדולה קבוצה של מפלגות שיהיו רוב בכנסת  ,לאחר כינוסה של הכנסת

מה שייקרא "קואליציה" )בהמשך(. הקואליציה היא למעשה המרכיבה את  -מושבים(  61)לפחות 

 הממשלה.

 

העיקרית במדינה. בממשלה חברים מספר שותפים שנקבע  היא הגוף המבצע וקובע המדיניות ממשלה

 שרחברים. כל חבר הממשלה נקרא  18-25בהסכמים בין המפלגות )"הסכמים קואליציוניים"( ובד"כ הוא 

)תיק הפנים, תיק החוץ וכו'(. שר אינו חייב להיות חבר  תיקוכל שר ממונה על משרד מסוים, שמכונה 

"י ראש הממשלה, אולם במקרה כזה הוא חייב להיות אדם בעל מומחיות כנסת, והוא יכול להיות ממונה ע

הכנסת מאשרת את המינויים ואלו נשבעים אמונים  -בתחום התיק אותו הוא מקבל. בסיום הרכב הממשלה 

 למדינה. בנוסף לשרים ממונים גם סגני שרים.

ן לו סמכות לגבי חברי לראש הממשלה סמכות לפטר שר )אבל אינו יכול לפטר חבר כנסת, כיוון שאי

 הוא נחשב "שובר שוויון". -הכנסת( מהממשלה וכן יכול למנות שרים. במקרה של שוויון בהצבעה 

מתכנסת אחת לשבוע לישיבה שבועית בה עולות סוגיות שונות לביצוע ולקביעת מדיניות. הממשלה 

בים לתמוך בהחלטות החלטת הממשלה מחייבת את כל השרים החברים בה, אולם חברי הכנסת לא מחוי

 )אלא אם חבר הכנסת הוא גם שר ואז הוא כן מחויב(. 
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 קואליציה ואופוזיציה
לאחר שמסתיימות הבחירות, כל סיעה )סיעה היא מפלגה המיוצגת בכנסת( מגיעה אל נשיא המדינה 

וממליצה בפניו במי היא תומכת להקמת הממשלה. סיעה יכולה גם לא להמליץ כלל. לאחר מכן נשיא 

כדי שיקים את הממשלה במהירות  -המדינה מאפשר למי שהכי הרבה סיעות )במספר המושבים( תמכו בו 

יום להקמת הממשלה,  40מקבל  -חבר הכנסת שמקבל את התפקיד להקמת הממשלה הרבה ביותר. 

כמו שקרה בבחירות האחרונות  -יום נוספים. במידה ושוב לא יצליח  14יוכל לקבל  -במידה ולא יצליח 

 הנשיא יוכל להטיל את המשימה של הרכבת הממשלה על כל חבר כנסת שהוא יבחר. -( 2019)אביב 

 

היא למעשה המפלגות המתחברות זו עם זו במטרה להקים את הממשלה ולקדם את המדיניות  אליציהקו

על  ותמסכימ ןיהיה קשר אידאולוגי בין המפלגות שחברות בקואליציה, כיוון שה תמיד)האג'נדה( שלהן. 

נוסחים קווים מסוימים שמשותפים לכל חברי הקואליציה. קווים אלה )"קווי היסוד של הקואליציה"( מ

. בהסכם זה מוגדר מה עמדת הקואליציה בנושאים שונים ומה הסכם קואליציוניבמסמך רשמי שנקרא 

 חברים. 61המדיניות שהם רוצים לקדם. הקואליציה תמיד תהיה רוב בכנסת של לפחות 

 

לעומת הקואליציה, חברי הכנסת שאינם חברים בממשלה ואינם מרכיבים את הקואליציה נקראים 

מלשון התנגדות. חברי האופוזיציה לא חייבים שיהיה ביניהם קווים משותפים. נהפוך הוא  - האופוזיצי

שלא חברו לממשלה. ראש הסיעה הגדולה  -ייתכן שבאופוזיציה ישבו אנשי ימין ואנשי שמאל יחד  -

באופוזיציה נקרא "ראש האופוזיציה" ויש לו מעמד מיוחד בקרב חברי הכנסת )מקבל עדכונים מראש 

 ממשלה, מקבל רכב יוקרתי יותר וכו'(. ה

 

 בית המשפט
שלום,  -מוסד ממשל חשוב נוסף הוא בית המשפט. בית המשפט מחולק לשלוש דרגות שיפוט )ערכאות( 

, בית המשפט המחוזי ממוקם בכל הארץ( 30-בערים גדולות )כקיים מחוזי ועליון. בית המשפט השלום 

 כז, ירושלים ודרום( ובית משפט העליון שממוקם בירושלים. אביב, מר-מחוזות )צפון, חיפה, תל 6-ב

של בית המשפט הוא לפסוק במקרים של עבירות פליליות או בנושאים אזרחיים כמו חוזים, תפקידיו 

 -בג"ץ  -הסכמים, תביעות דיבה וכו'. בנוסף, בית המשפט העליון יושב גם כבית משפט גבוה לצדק 

ולהוות חסם בפני סעד לאזרחים שנפגעו ע"י החלטות כנסת או ממשלה ובתפקידו זה הוא אחראי להעניק 

 עריצות של הרוב, ניהול לא תקין או החלטות שאינן חוקיות או פוגעות בערכי הדמוקרטיה.
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 הכרזת העצמאות

 החלק ההיסטורי
 סקירה היסטורית מהירה

 

בר הלאומים" )ארגון דומה לאו"ם( הסתיימה מלחמת העולם הראשונה, ובריטניה קיבלה מ"ח 1919בשנת 

 שלטה, בריטניה 1948את השליטה )"המנדט"( על ארץ ישראל. החל מתום המלחמה ועד לשנת 

ארץ ישראל אל בארץ ישראל, ובמהלך הזמן הזה התרחשו אירועים רבים בארץ ובעולם: 

(, עלייה 1919-1924עלייה שלישית ) –שלוש עליות גדולות של יהודים  מגיעות

( ולאחר מכן עלייה בלתי חוקית 1933-1939( ועלייה חמישית )1924-1928ית )רביע

)מאורעות  1921-)העפלה(. ביישוב היהודי בארץ נערכות פרעות ע"י הערבים ב

 )מאורעות תרצ"ו(. 1936-)מאורעות תרפ"ט( וב 1929 -תרפ"א(, ב

 

ותה ניסחו. , בהתאם ל"הצהרת בלפור", אתמיכה ביהודים גילו הבריטים  1917בשנת 

ת לאומי לעם היהודי בא"י, ו, ממשלת בריטניה תתמוך בהקמת בילפי הצהרה ז

 ולמעשה תכיר בקשר בין היהודים לבין ארץ ישראל. 

הוציאה בריטניה את "הספר הלבן השלישי", המצביע על נסיגה מוחלטת מצידה, באשר  1939בשנת 

נפתחה מלחמת העולם השנייה במסגרתה נלחמה ובלי קשר, להתחייבותה כלפי היהודים. מיד לאחר מכן, 

בריטניה בגרמניה הנאצית, באמצעות מאבק קשה וארוך. בסיומה של המלחמה, דרשה הנהגת היישוב 

היהודי מבריטניה את הקמת המדינה היהודית, אולם זו סירבה לוותר על שליטתה בארץ ישראל. היות 

באמצעות הארגונים הלוחמים שלו, כמו גם  שכך, במשך שלוש שנים נאבק היישוב היהודי בבריטים

 באמצעות עלייה יהודית והתיישבות בארץ. 

מקבלת עצרת האו"ם החלטה לאשרר הקמת מדינה יהודית לצד מדינה ערבית בארץ  1947בנובמבר  29-ב

(. מכאן מתחילה מלחמת 40%( לערבים )60%ישראל, ומפרסמת את "תכנית החלוקה" בין היהודים )

השלב הראשון בהתהוות המדינה. חצי שנה לאחר מכן, תוך כדי הקרבות העזים, מכריזה  –העצמאות 

מדינת ישראל על הקמתה. דוד בן גוריון, שהיה ראש הסוכנות היהודית וראש היישוב היהודי בארץ 

 . מדינה ומקריא את "הכרזת העצמאות"ישראל, מכריז על הקמת ה

מלחמת העולם הראשונה 
שנים  4ונמשכה  1914-פרצה ב

(. במהלך המלחמה 1918)עד 
נהרגו מיליונים של חיילים 
ואזרחים. היא נקראה גם 

 "המלחמה הגדולה".
שינתה את מפת המלחמה 

העולם, והוקמו מדינות חדשות 
רבות, מבוססות על רעיון 

"ההגדרה העצמית" של כל 
 עם.
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 181החלטה  -תכנית החלוקה 
(. החלטה זו אימצה את 181התכנסה מועצת האו"ם וקיבלה את החלטת החלוקה )החלטה  29.11.1947-ב

ישראל וחלוקת הארץ לשתי מדינות. בהחלטת -תכנית החלוקה שבה נכתב על סיום המנדט הבריטי בארץ

 החלוקה יש מספר סעיפים מרכזיים.

ולהקמת  מתייחס לתאריך סיום המנדט, לנסיגת הצבא הבריטי משטחי הארץ –סעיף א' 

 .שתי מדינות לאום עצמאיות: מדינת לאום יהודית ומדינת לאום ערבית

בנוסף לכך, הסעיף מחייב את הבריטים להבטיח שהשטח הנמצא בטריטוריה של המדינה 

 היהודית שמאפשר עלייה יהודית עתידית, יפונה בהקדם.

ירת השלטון באופן מלא ישראל עד למס-מצביע על הצעדים שינקטו בארץ – סעיף ב'

להנהגת שני הצדדים )הנהגת היישוב היהודי והנהגת הערבים( בשתי מדינות הלאום הנפרדות. 

השלטון יימסר בהדרגה ובליווי של הבריטים ושל וועדה שתקום מטעם האו"ם, שמטרתה לפקח ולהדריך 

עדים את ההנהגות במדינות החדשות שעומדות לקום. בסעיף זה מדובר על שורה של צ

 שההנהגה הזמנית בכל מדינה מחויבת לבצע:

 לפרלמנט. בחירות דמוקרטיות .1

 ית.דמוקרט הנבחר יכונן חוקה הפרלמנט .2

 תוקם ועדה כלכלית משותפת לשתי המדינות במטרה להקים איחוד כלכלי. .3

הממשלה הזמנית של המדינות תמסור הצהרה לאו"ם שתכלול מספר  – סעיף ג'

 סעיפים:

 של המדינה שלא ניתן לסתור אותם. חוקי יסודהתנאים בהצהרה ייחשבו כ .1

 הדתות.  בשתי המדינות יישמר חופש הדת והמקומות הקדושים לכל .2

 של כל האנשים במדינות ימומשו ללא אפליה. שוויוןוהזכות ל חירותהזכות ל .3

 בשפת המיעוט )ערבית או עברית( תינתן לכל קבוצת מיעוט הזכות לחינוך .4

בשתי המדינות )למיעוט היהודי בשטח המדינה הערבית ולמיעוט הערבי 

 הודית(.בשטח המדינה הי

סעיף זה מדבר על כוונת האו"ם להבטיח שיתוף פעולה כלכלי בין המדינות הנפרדות, היהודית  – סעיף ד'

 והערבית. שיתוף זה יתבטא באיחוד כלכלי והקמת מועצה כלכלית משותפת לשתי המדינות.

 

 מדוע לא התממשה תכנית החלוקה
את תכנית החלוקה. היישוב הערבי הגיב ההנהגה הערבית הודיעה לפני הדיון באו"ם כי לא תקבל 

באלימות מיד ביום למחרת ההצבעה על תכנית החלוקה וכך החלה מלחמת העצמאות. מצב המלחמה לא 

אפשר לממש את תכנית החלוקה, וההנהגה היהודית שהסכימה לתכנית, החלה לממש באופן חד צדדי את 

 ההחלטה, וזאת במקביל למאבק עם הערבים במסגרת המלחמה.

 כאשר עמדו הבריטים לעזוב את הארץ, קיבלה הנהגת היישוב החלטה להכריז על הקמת המדינה.

 

 

 

 

 דגל האו"ם

, 1918-, ב1-ה לאחר מלה"ע
הוחלט על הקמת "חבר 
הלאומים" שייצג מספר 

מדינות במטרה ליצור שיח בין 
המדינות כדי שימנעו 

 ממלחמות.
הוקם מוסד  2-לאחר מלה"ע ה

יורק, ובו -האו"ם שיושב בניו
חברים נציג מכל מדינה 

היא בעולם. מטרת האו"ם 
יצירת שיח של שלום, פיקוח 

על זכויות האדם ועוד. המוסד 
מהווה מקום לדיונים, החלטות 

ואפילו צבא שמסייע לפתרון 
סכסוכים בין מדינות ושמירה 

 על גבולות.
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 הדמיון והשוני בין החלטת האו"ם למגילת העצמאות:
 

 מגילת העצמאות החלטת החלוקה 

 הגדרה

 29-החלטת עצרת האו"ם ב
 להקים החלטה. 1947בנובמבר 

 בארץ המנדט מן שנותר החלק בתוך
מדינה יהודית   ,המערבית ישראל

ההנהגה היהודית  .ומדינה ערבית
בלה את התכנית. ההנהגה יק

הערבית דחתה אותה והערבים החלו 
)השלב  מלחמה/בפעולות איבה

 הראשון של מלחמת העצמאות(

מסמך ההכרזה על מדינת ישראל שנחתם על 
ידי דוד בן גוריון וחברי מועצת העם )=נציגי 

הוכרזה בה' , ישראל(הישוב היהודי בארץ 
בתל אביב,  , 1948במאי  14 / באייר תש"ח

 .בעיצומה של מלחמת העצמאות

כוללת שלושה חלקים: חלק היסטורי 
)לגיטימציה(, חלק מעשי/ביצועי/אופרטיבי, 
חלק הצהרתי )אופי המדינה/ עקרונות, פניה 

 לגורמים שונים(.

 בא"י תקום מדינת לאום יהודית - הדומה

 

לאסיפה מכוננת...", "בחירות  -

 כתיבת חוקה

המדינה תהיה מדינה דמוקרטית  -

 ותעניק זכויות ללא הבדל דת גזע ומין

הכרה בזכות המיעוט לחינוך, שפה  -

 ועוד

 שמירת המקומות הקדושים -

"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית  -

 בא"י היא מדינת ישראל"

האסיפה  "בהתאם לחוקה שתיקבע ע"י -

 המכוננת הנבחרת"

תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל  -

 אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין"

, מצפון, לשון, חינוך תבטיח חופש דת -

 ותרבות...

 תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות. -

הכרה בזכות הערבים למדינת לאום  - השונה

 בא"י.

 הגבולות של שתי המדינותפירוט  -

 

 

 איחוד כלכלי בין שתי המדינות -

 

 ירושלים בשלטון בינלאומי -

 אין הכרה כזו. -

 

הגבולות לא מוזכרים בהכרזת העצמאות.  -

בפועל המדינה קמה על שטח גדול יותר ממה 

 שהוקצה לה בהחלטת האו"ם.

מוזכר במגילת העצמאות אך לא נעשה משהו  -

 ממשי בנושא זה.

 אין הכרה בכך -
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 החלק ההיסטורי
 

בחלק ההיסטורי בהכרזה, בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, מפרט בסעיפיה השונים את הסיבה 

, שנועד, למעשה, לספק תשובות לאומות =רצף זמנים ההיסטורית להקמתה. הדברים כתובים בסדר כרונולוגי

 הצידוקים להקמת מדינה יהודית.העולם, באשר לשאלות שהן שואלות, כביכול, אודות 

 

ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות -ארץב. "1

 . "אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי-ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל

 הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל בזמן התנ"ך. –הצדקה היסטורית= 

 
ה ולאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקו" .2

 . "לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית

 אמונים.לה לשמור עם ישראל הוגלה בכוח מא"י והמשיך  –הצדקה היסטורית=

 

אחז במולדתם העתיקה; ובדורות יחתרו היהודים בכל דור לשוב ולה ,קשר היסטורי ומסורתי זהמתוך  .3

האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים 

א ברכת הקידמה וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מבי

 לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. 

, ובדורות האחרונים רצו כל העת לעלות ארצה יהודי הגולה – הצדקה היסטורית= 
 למרות הקשיים. והפריחו אותהחלוצים אליה עלו 

 ,תיאודור הרצל ,( נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית1897בשנת תרנ"ז )" .4

 . "והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו

מוכיח כי עם ישראל  1897הכינוס של הקונגרס הציוני בשנת  – הצדקה היסטורית= 
 מאוחד בדרישה שלו לעלות לא"י. כולו

ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן  ,1917 זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר" .5

ישראל ולזכות העם היהודי להקים -לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-במיוחד תוקף בין

 . "מחדש את ביתו הלאומי
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ההוכחה הבינלאומית הראשונה, לזכותנו על הארץ, היא  – הצדקה בינלאומית= 
בכתב המנדט של  ואושרהי לעם ישראל הכירה בקשר בין א"אשר  ,הצהרת בלפור
 חבר הלאומים.

 

השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה " .6

ידי חידוש המדינה -על ,מחוסר המולדת והעצמאות ,ית העם היהודיימחדש בעליל את ההכרח בפתרון בע

רווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של ישראל, אשר תפתח ל-היהודית בארץ

 . "זכויות בתוך משפחת העמים-אומה שוות

, היעדר מדינה לעם היהודי מוביל לשואה האיומה באירופה – הצדקה היסטורית= 
 כפי שמוכיחה ההיסטוריה.

-לא חדלו להעפיל לארץ ,ויהודי ארצות אחרות ,שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ,שארית הפליטה" .7

ישרים במולדת -ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל

 . "עמם

העפילו והסכנות הכרוכות בכך,  הרבים למרות הקשיים –הצדקה היסטורית= 
 ארצה, בשל הזיקה ההיסטורית שלהם אליה.יהודים ה

חלקו למאבק האומות השוחרות חירות -תרם הישוב העברי בארץ את מלוא ,היבמלחמת העולם השני" .8

מנות עם העמים ינגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות לה ,ושלום

 . "מייסדי ברית האומות המאוחדות

מדינה לעל כן הוא ראוי , הנאציםעל עם ישראל תרם לניצחון  –היסטורית הצדקה = 
 ת משלו.ילאומ

-המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ,קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה 1947בנובמבר  29-ב" .9

ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע -ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ

 . "אינה ניתנת להפקעה ,די להקים את מדינתובזכות העם היהו ,ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות

 ,של העם היהודי להקמת מדינה בא"י והאו"ם הכיר בזכות –הצדקה בינלאומית= 
 29.11.1947-בשהתקיימה בעצרת האו"ם 

 

חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי  ,לפיכך נתכנסנו אנו. "10

אנו מכריזים  ,, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדותעל ארץ ישראל

 ."בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל
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, להקים מדינת לאום שאר העמיםלכמו  ,לעם ישראל יש זכות –הצדקה טבעית= 
 .עבורו

 

-הצדקות בינלאומיות היסטוריות הצדקות

 משפטיות

-הצדקה טבעית

 אוניברסלית

התעצב ויצר נכסי  ,"בה הוא קם .1

 .תרבות ובראשם התנ"ך"

העם המשיך  ,"במהלך הגלות .2

וה ובמאמץ לשוב לארץ ובתק

 .ישראל"

"נעשה מאמץ לשיבה לארץ  .3

שהביא להקמת  ,בדורות האחרונים

 .ישוב גדול ומבוסס"

"השואה הוכיחה את ההכרח  .4

על  ,בפתרון בעיית האנטישמיות

 .ידי מדינה יהודית"

"השתתפות היישוב היהודי  .5

הקנתה  ,היבמלחמת העולם השני

לו את הזכות להימנות על העמים 

 באו"ם".

הצדקה להקמת מדינה  .1

 ,יהודית בארץ ישראל

הכרה  / הנובעת מתמיכה

 של בינלאומית בזכותו

העם היהודי למדינה 

 .בארץ ישראל

יות של החלטות רשמ .2

גופים של מדינות ו

 ,בינלאומיים

הצהרת בלפור,  דוגמת: 

החלטת וכתב המנדט 

האו"ם על החלוקה 

 .(181)החלטה 

 

הצדקה להקמת מדינה  .1

 ,יהודית בארץ ישראל

הנובעת מהזכות 

-הטבעית

לית של כל אאוניברס

 .עם להגדרה עצמית

 

 מעשי-החלק הביצועי
 

מסבירה המגילה כיצד תונהג . בחלק זה, האופרטיבי -הוא החלק הביצועי החלק השני של המגילה 

 כיצד יעוצב בה המשטר ומה יהיה אופייה של המדינה. -המדינה החדשה 

 

, ועד 1948במאי  15אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' באייר תש"ח,  11

וננת ידי האסיפה המכ-בהתאם לחוקה שתיקבע על ,להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה
, תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית ומוסד הביצוע שלה, 1948באוקטובר  1-הנבחרת ולא יאוחר מ

 ."ישראל"מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית אשר תיקרא בשם 

נכתב במגילה כי תיכתב חוקה )הגבלת  –דמוקרטית מדינה= ישראל תהיה 
)שלטון העם(, תפעל מועצת העם )רשות מחוקקת(  ריםהשלטון( ויוקמו שלטונות נבח

 הפרדת רשויות(. -ממשלה זמנית )רשות מבצעת  -ותהיה לה מנהלת העם 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה,  12
ביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נ
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, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת
 המקומות הקדושים של כל הדתות ותהא נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

מדינה : מכל המגילה, מבחינת התפיסה כיצד תיראה מדינת ישראל החדשה ייתכן והפסקה הזו היא החשובה= 
 א. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית; ב. תפעל לאור חזונם של נביאי ישראל. – יהודית

-כולל הלא -א. תשקוד על פיתוח הארץ לכלל התושבים  – כלומר: דמוקרטיה - מעמד המיעוטים
 זכויות; ג. תשמור על המקומות הקדושים.; ב. תקיים שוויון יהודים

מדינת ישראל א. תפעל עפ"י החירות; ב. תעניק שוויון זכויות; ג. תשמור על  – מדינה דמוקרטית
 המקומות הקדושים )פלורליזם, חופש דת(

 

 ההצהרתיהחלק 
 

 החלק ההצהרתי בהכרזה מבקש להצהיר בפני העולם על רצון העם היהודי בארץ ישראל להיות חלק

 ממשפחת העמים, ומצהיר כי הוא מתכוון להיות נאמן לערכי מגילת האו"ם.

 

בהגשמת החלטת  ,מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות 13

 ישראל בשלמותה.-, ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ1947בנובמבר  29העצרת מיום 
המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת אנו קוראים לאומות  14

 העמים.

ישראל קוראת לאו"ם לסייע בהקמת המדינה בתוך משפחות  –= פנייה לאו"ם 
 העמים.

אנו קוראים, גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל  15
על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל  ,ום וליטול חלקם בבניין המדינהלשמור על השל

 מוסדותיה, הזמניים והקבועים.

ישראל קוראת לערבים תושבי המדינה ליטול חלק  – לערבים תושבי ישראל = פנייה
 .בבניית המדינה על בסיס אזרחות שווה

יהודים, ייצוגיות בכל מוסדות -הלאאזרחות שווה לאזרחים  – מעמד המיעוטים=  
 השלטון.

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה  16
הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום את חלקה במאמץ המשותף לקדמת 

  המזרח התיכון כולו.
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ישראל מעוניינת בשכנות טובה  –ביות השכנות לשלום = פנייה למדינות הער
 וקוראת למדינות השכנות לשתף פעולה עמה, ושיחד יקדמו את המזרח התיכון.

אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה  17
 על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. ,הגדולה

לסייע בעלייה ובבניית הארץ ולעמוד לימין המדינה  פנייה ליהודים בתפוצות= 
 החדשה בתקופת המלחמה.

הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה  ,מתוך ביטחון בצור ישראל 18
 .1948במאי  14אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' באייר תש"ח, -הזמנית על אדמת המולדת, בעיר תל

 

מדינה יהודית לפי מגילת 

 העצמאות

מדינה דמוקרטית לפי מגילת 

 העצמאות

פניות שונות במגילת 

 העצמאות

על לאור חזונם מדינת ישראל תפ

 .ישראלנביאי של 

הכרזה על הקמת מוסדות 

קיום בחירות/  /דמוקרטיים 

 כינון חוקה

ישראל קוראת  - פנייה לאו"ם

לאו"ם לסייע בהקמת המדינה 

 בתוך משפחת העמים

הקמת "אנו מכריזים בזאת על 

 -ישראל -בארץ מדינה יהודית

 היא מדינת ישראל"

זכויות חברתי  לשוויוןהבטחה 

ומדיני לכל אזרחיה ללא הבדל 

בהבטחה לחרות ן/ דת גזע ומי

 דת מצפון לשון חינוך תרבות

 - פנייה לערבים תושבי ישראל

ישראל קוראת לערביי א"י ליטול 

 חלק בבניין הארץ.

מדינת ישראל תהיה פתוחה 

לעלייה יהודית ולקיבוץ 

 גלויות.

בהבטחה להיות נאמנים 

 מגילת האו"םלעקרונותיה של 

 מדינות ערביות שכנותפנייה ל

ישראל מעוניינת בשכנות טובה  -

וקוראת למדינות השכנות לשת"פ 

 עמה לקידום המזה"ת.

קריאה לעם ישראל להתלכד 

 סביב המדינה.

תושבי בקריאה לערבים 

 בבנייןלהשתתף המדינה שקמה 

המדינה על יסוד אזרחות מלאה 

 ושווה

לסייע  - פנייה ליהודי התפוצות

בעלייה ובבניית הארץ ולעמוד 

 לימין המדינה החדשה.

בהבטחה להעניק לערבים  

נציגות מתאימה אזרחי ישראל 

 בכל מוסדות המדינה

 

שמירה על המקומות הקדושים  

 לכל הדתות

 

  פיתוח הארץ לטובת כל תושביה 
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 מקבץ שאלות בנושא מגילת העצמאות
 

בינלאומית  אחתהבא שתי הצדקות להקמת מדינת ישראל, עפ"י מגילת העצמאות. הצדקה  .1

 היסטורית. אחתוהצדקה 

 

 דוגמות מהכרזת העצמאות, המבטאות מחויבות לאופי היהודי של מדינת ישראל. שתיהבא  .2

 

הסבר כיצד המחויבות של מדינת ישראל למימוש זכויות אדם באה לידי ביטוי בתוכן של הכרזת  .3

 עצמאות.ה

 

 דוגמות מהכרזת העצמאות, המבטאות את הקשר בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות. שתיהצג  .4

 

 פי הכרזת העצמאות.-במדינת ישראל, על מעמד המיעוטיםהצג את  .5

 

להקמת מדינת ישראל  ההצדקה ההיסטוריתואת  אוניברסלית - ההצדקה הטבעיתהצג את  .6

 . הכרזת העצמאותכמדינת לאום, על פי 

 

ממשלת ישראל החליטה לפעול כדי למנוע את ההתייבשות של ים המלח, שהוא אתר טבע ותיירות  .7

ייחודי בעולם. אחת התכניות שיזמה הממשלה להשגת יעד זה גובשה יחד עם מדינת ירדן, מפני 

שהגבול בינה לבין מדינת ישראל עובר לאורך ים המלח. לפי התכנית יועברו מים, באמצעות צינור, 

 ף לים המלח.מים סו

חברי כנסת הפועלים למען הגנת הסביבה דורשים שהממשלה תביא את התכנית לדיון בוועדה של 

הכנסת, כדי שבוועדה יוצגו חלופות לתכנית המוצעת. לטענתם של חברי הכנסת יישום התכנית עלול 

 לגרום לפגיעה באופיו של ים המלח ובאוצרות הטבע שבו.

)מבין הפניות לגורמים שונים(, שממשלת ישראל  זת העצמאותהפנייה כהכר א. ציין והצג את

 הסבר כיצד פנייה זו באה לידי ביטוי בקטע. מממשת בפעולותיה בנוגע לים המלח.

)פורמלי או בלתי פורמלי( שבא לידי ביטוי  סוג מנגנון הפיקוח והביקורת ב. ציין והצג את

 הזה בא לידי ביטוי בקטעהסבר כיצד סוג המנגנון  בדרישה לקיום הדיון בוועדה.

 

 ביטויים בהכרזת העצמאות להיותה של מדינת ישראל דמוקרטית. שניהצג  .8

 

 ביטויים בהכרזת העצמאות להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית. שניהצג  .9

 

ממשלת ישראל החליטה להקצות לרשויות הערביות בישראל מאות מיליוני שקלים במסגרת תכנית  .10

ים יופנו לתכנון מוניציפאלי של אזורי תעשייה, להרחבת אפשרויות כלכלית חדשה. התקציב

התעסוקה ולעידוד יזמות עסקית בענף התיירות. כסף יוקצה גם לשיפור תשתיות התחבורה ולהוספת 

קווי תחבורה ציבורית ליישובים אלה. כל אלו במטרה להגדיל ולהרחיב את היקף הפעילות הכלכלית 

 של כלל תושבי המדינה.
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הסבר  שתוכנו בא לידי ביטוי בהחלטת הממשלה. בהכרזת העצמאות חלקוהצג את ה ציין -

 .כיצד תוכנו של חלק זה בהכרזה בא לידי ביטוי בקטע

 

בשנה האחרונה משרד החוץ החל לפתח קשרים חדשים עם מדינות שעד לא מזמן נחשבו למדינות  .11

זור, כמו ערב הסעודית ותוניס עוינות לישראל, כמו צ'אד באפריקה. אפילו מדינות מוסלמיות בא

 נכנסו לרשימת משרד החוץ בהתחזקות היחסים. 

ראש הממשלה ושר החוץ נשא נאום בו הסביר כי מדינת ישראל מחויבת לקידום המזרח התיכון 

וליצירת קשרים עם מדינות כמו סעודיה והנסיכויות האמיריות במפרץ הפרסי והוא מאמין כי עם 

 קרוב והדוק עוד יותר.הזמן יתחיל שיתוף פעולה 

במגילת העצמאות אותה מממש ראש הממשלה ושר החוץ. הסבר  סוג הפנייהציין והצג את  -

 כיצד סוג פנייה זה בא לידי ביטוי בקטע.
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 הרעיון הדמוקרטי
 עקרונות היסוד, זכויות האדם, הרעיון הדמוקרטי, 

 , דגמים וגישות בדמוקרטיהכלכליות-גישות חברתיות
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זכויות האדם, זכויות האזרח 
 והמיעוט הקבוצהזכויות 

 

 

 ]זכויות טבעיות[ האדםזכויות 
 בני האדם שמוקנות לכל אדם באשר הוא אדם.  כלזכויות בסיסיות ל

מוענקות ע"י השלטון ואינן תלויות אינן  הן טבעיות וניתנות לכל אדם ולכן זכויות אלה
התפישה הדמוקרטית מקבלת  בו, אלא שהשלטון מחויב לשמור על מתן זכויות אלה.

 .השלטון לשמירה על הזכויותכעקרון יסוד את אחריות 

 מקובל למנות בין הזכויות הטבעיות: חירות, שוויון, קניין, חיים וביטחון ועוד.

 

 הזכות לכבוד

  זכותו של אדם שלא יהיה נתון ליחס משפיל, מבזה, מעליב, פוגעני או בלתי
 אנושי.

  זכותו של אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות, חדירה לחייו, לגופו ולחפציו
 )פרטיות(

 חייו, או דעותיו מידע שקרי -זכותו של אדם שלא יפרסמו אודותיו, על אורחות
 )שם טוב(

 

 משתמשת שהיא תוך ,בביה"ס שונים תלמידים על הסברים אלקטרוני בדואר העבירה בתיכון רכזת

 בתיכון. התלמידות אחת לידי בטעות הגיע האלקטרוני הדואר ופוגעניים. מעליבים בתיאורים

 דפים עצמם על לובשים כשהם מעליבים, התיאורים על ולהפגין לצאת החליטו התלמידים ,הבתגוב

  הקשים. הביטויים כתובים עליהם

 בקטע. ביטוי לידי באה זו זכות כיצד הסבר המורה. דברי פגעו זכות באיזו והצג ציין -

 תשובה:

 לכבוד. הזכות היא המורה דברי פגעו שבה הזכות -ז

זכויות האדם מופיעות בבגרות 
בתשאול של "זכות" ולא "עקרונות 

הדמוקרטיה", למרות שהן חלק 
 מהעקרונות.
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 התערבות או חשיפה ללא לחיות זכותו ו,אות ישפילו או יעליבו יפגעו, שלא אדם כל של ותוזכ -ה

 אודותיו. שקרי מידע יפרסמו שלא ולחפציו, לגופו לחייו, חדירה וללא

 שנפגעה הזכותש נובע מכאן ופוגעניים". מעליבים בתיאורים משתמשת )המורה( שהיא "תוך -ב

 בתלמידים. שפגעו בתיאורים השתמשה המורהש כיוון לכבוד, הזכות היא המורה בדברי

 

נודע שבעיתון מסוים עומדת להתפרסם כתבה על פרשת שחיתות שנחקרת במשטרה.  ,לחבר פרלמנט

מוזכר בה כאחד המעורבים בפרשה.  הכתבה עוסקת בשימוש בכספי ציבור בניגוד לחוק, וחבר הפרלמנט

סיום החקירה, בטענה שאין שחר לו לעצור את הפרסום עד ודרש ממנ ,חבר הפרלמנט פנה לעורך העיתון

 היא פוגעת במעמדו כנבחר ציבור.שלדברים המובאים בכתבה ו

לבסס את טענתו. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  ציין והצג על איזו זכות יכול חבר הפרלמנט -

 בקטע.

 

 תשובה:

 שם טוב. –הזכות שנפגעה היא כבוד  -ז

 התערבות או חשיפה ללא לחיות זכותו ו,אות ישפילו או יעליבו יפגעו, שלא אדם כל של ותוזכ -ה

 אודותיו. שקרי מידע יפרסמו שלא ולחפציו, לגופו לחייו, חדירה וללא

סיום החקירה, בטענה שאין לחבר הפרלמנט פנה לעורך העיתון ודרש ממנו לעצור את הפרסום עד " –ב 

". מכאן נובע שנפגעת הזכות של היא פוגעת במעמדו כנבחר ציבורשהמובאים בכתבה ו שחר לדברים

חבר הפרלמנט לשם טוב, כיוון שהוא מתלונן שאין אמת בדברים שהעיתון עומד לפרסם, כלומר 

 שמפרסמים כנגדו שקרים.

 

 

שר הבן נהג של ראש הממשלה הקליט, בנסיעה לבילוי, את בנו של ראש הממשלה יחד עם חבריו, כא

התרברב מול חברו ביופי של חברתו והתייחס אליה בזלזול, כשהוא שיכור. הנהג העביר את ההקלטות 

 לערוץ טלוויזיה ששידר את הדברים, תוך ביקורת חריפה על סגנון הדברים. 

בנו של ראש הממשלה התייחס לנושא ואמר כי ההקלטה נעשתה ללא אישורו וכי לא ידע על קיומה. הוא 

 הדברים נאמרו בהיותו שיכור והוא מתנצל עליהם, אולם ההקלטה פגעה באחת מזכויותיו. אמר, כי

 ציין והצג את הזכות שנפגעה לדעת בנו של ראש הממשלה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. -

 

 תשובה:

 פרטיות. –הזכות שנפגעה לדעת בנו של ראש הממשלה היא הזכות לכבוד  -ז

 התערבות או חשיפה ללא לחיות זכותו ו,אות ישפילו או יעליבו יפגעו, שלא אדם כל של ותוזכ -ה

 אודותיו. שקרי מידע יפרסמו שלא ולחפציו, לגופו לחייו, חדירה וללא

"ההקלטה נעשתה ללא אישורו וכי לא ידע על קיומה", מכאן נובע שהזכות שנפגעה היא הזכות  -ב

לא אישור, תוך כדי חדירה לחייו האישיים של הבן של ראש לפרטיות כיוון שהנהג הקליט את ההקלטה ל

 הממשלה.
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 הזכות לחיים ולביטחון

 זכותו של כל אדם להיות מוגן מפגיעה בחייו או בגופו. 

חובת המדינה להגן על כל בני האדם החיים בשטחה 
 מפני פגיעה בחייהם ובגופם ע"י אחרים.

 

בכנסת הועלתה הצעת חוק לפיה מחבל שרצח אנשים חפים 

מפשע יוצא להורג. שר הביטחון הסביר כי החוק יאפשר 

הרתעה בפני המשך הפיגועים, כאשר המחבלים ידעו כי לא "יבלו" בכלא הישראלי, אלא יוצאו להורג, 

 דבר שימנע מהם לבצע פיגועים. 

לחקיקת החוק. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי ציין והצג את הזכות שבשמה פועל שר הביטחון  -

 בקטע.

 

 תשובה:

 הזכות שבשמה פועל שר הביטחון היא הזכות לחיים ולביטחון. -ז

זכותו של כל אדם להיות מוגן מפני פגיעה בחייו, וחובת המדינה להגן על כל בני האדם מפגיעה ע"י  -ה

 אחרים.

הפיגועים... דבר שימנע מהם לבצע פיגועים" מכאן נובע שבאה "החוק יאפשר הרתעה בפני המשך  -ב

לידי ביטוי הזכות לחיים ולביטחון, כיוון ששר הביטחון מבקש ליצור הרתעה על מנת למנוע ממחבלים 

 לבצע פיגועים, ובכך להגן על חיי האזרחים.

 

 הזכות להליך הוגן

"י עו"ד, שופטים בלתי ייצוג ע - זכאי למשפט הוגן ופומבילהיות כל אדם זכותו של 
תלויים, ענישה בהתאם לחוק בלבד, זכאי לדעת במה הוא נאשם ולראות את הראיות 

 ]יש לזכור שתי דוגמאות[.  נגדו, זכאי לערער לערכאה גבוהה יותר וכדומה

 .כל עוד לא הורשע בדיןו אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו

 

נערים מאחד היישובים בשומרון, שנחשדו בפגיעה שר הביטחון אישר לאחרונה את מעצרם של שלושה 

ברכוש צבאי ובחבלה לרכוש של פלסטינים. עורך הדין של הנערים טען, כי הנערים לא הובאו בפני 

שופט, וכי מעצרם פגע בהם ובזכויותיהם. לטענתו, הם לא ראו עורך דין ולא נפגשו עם המשפחות שלהם 

 ת מה הם מוחזקים.במשך ימים ארוכים ואף לא נאמר להם באשמ

ציין והצג את הזכות של הנערים שנפגעה, לדעת עורך הדין. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  -

 בקטע.

 

 תשובה:
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 הזכות שנפגעה, לטענת עורך הדין, היא הזכות להליך הוגן. -ז

ושהשופטים  זכותו של כל אדם להיות זכאי למשפט הוגן, תוך כדי ייצוג עו"ד, ידיעה במה הוא מואשם -ה

 יהיו בלתי תלויים.

"הנערים לא הובאו בפני שופט... הם לא ראו עורך דין... לא נאמר להם באשמת מה הם מוחזקים"  -ב

מכאן נובע שהזכות שנפגעה להם, לטענת עורך הדין, היא הזכות להליך הוגן, כיוון שהנערים לא עמדו 

 ם מואשמים. בפני שופט, לא יוצגו ע"י עורך דין ולא יודעים במה ה

 

 הזכות לחירות
 ,להימנע מפעולה, לפעול, לעשות, להחליט ,אדם לחיות זכותו של כל

 . על פי רצונו החופשי ,לעצב את אישיותו או לבחור

המחשבה אין לשלול את חירותו של אדם על ידי מעצר או על ידי הגבלת חופש 
 . והפעולה שלו

מהזכות לחירות נגזרות שורה של חירויות כמו חופש הביטוי, חופש המצפון, חופש 
 התנועה וכו'.

וגבולות  ונגזרותיה,את הזכות לחירות  ,בהכרח ,חוקים רבים בכל חברה מגבילים
 .הפגיעה הסבירה שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית

על חייו. הוא יכול להחליט אם הוא רוצה לפעול או להימנע מפעולה מסוימת, האדם רשאי להחליט בעצמו 

הוא יכול להחליט כיצד יעצב את השקפת חייו ואת אורחות חייו. אסור לשלול מהאדם את החירות שלו, 

לא מבחינה פיזית, כמו מעצר; ולא מבחינה מחשבתית, כמו הגבלת חופש המחשבה, כפייה מחשבתית 

 ועוד. 

 

ות התנגשויות בין זכויות והשלטון, כלומר, מהתיאוריה, וקיימות פעמים רביותר ציאות מורכבת אולם המ

צריכים לנהוג באופן מחושב לגבי התנגשות בין זכויות ומניעת החירויות של  –ובתי המשפט המשטרה 

 הפרט.

נשתמש בראשי התיבות:   אותן בתוך זכות זו זכויות רבות, שכל אחת מהן נקראת 'חופש'. כדי לזכור

( במקרה 2( קיימת פגיעה באדם אחר או בעצמו )1. זכויות החירות ניתנות לצמצום כאשר )ד"ת עב"ם

 של הפרת החוק או פגיעה באינטרס ציבורי.

 

 חופש דת

ה או להשתייך לקבוצה דתית זכותו של כל אדם להחזיק בכל אמונ
 ופולחן.  ל לקיים טקסיםוככרצונו. כפועל יוצא מכך הוא י

 

אסרו על יהודים שגרו באותו בניין לבנות  ,בעלי בניין באחת הערים בקנדה

סוכות במרפסות דירותיהם בחג הסוכות. כך נמנע מהדיירים היהודים לקיים את 

שבבגרות ניתן  שימו לב

לשאול על "חירות" גם 

 כערך וגם כעיקרון.
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אחת ממצוות החג. הדיירים היהודים עתרו לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את האיסור על בניית 

 זה פוגע באחת מזכויותיהם.הסוכות. הם טענו שאיסור 

בית המשפט העליון קיבל את העתירה, ופסק כי ליהודים מותר לבנות סוכות במהלך החג, במרפסות של 

 דירות הנמצאות בבתים משותפים, גם אם בעלי הבניינים מתנגדים לכך.

 בקטע. יהסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטו ציין והצג את הזכות שבית המשפט הגן עליה בהחלטתו. -

 

 :תשובה

 הזכות לחופש דת. -ז

זכותו של אדם להחזיק באמונה או להשתייך לקבוצה דתית שיבחר ולקיים את כלל טקסי הפולחן של  -ה

 הקבוצה אליה הוא משתייך.

", מכאן בית המשפט העליון קיבל את העתירה, ופסק כי ליהודים מותר לבנות סוכות במהלך החג" -ב

, כיוון שבית המשפט אישר ליהודים בבניין הזכות לחופש דתנובע שהזכות עליה הגן בית המשפט היא 

 הלכתי יהודי וחלק מהפולחן היהודי.-לבנות סוכות, דבר שהוא מנהג

 

 

 חופש מדת

אדם שלא להחזיק באמונה, לא להשתייך לקבוצה דתית, לא לסבול מכפיה זכותו של 
 .בניגוד לרצונו ,לקיים טקס או פולחן דתיהטפה דתית, לא מאו 

 

בחודשים האחרונים התרבו הפגנות של קבוצות חילוניות באוכלוסייה, שדורשות לאפשר הפעלת מרכזי 

קניות פתוחים בשבת. לטענת התושבים, יום שבת הוא יום חופש שניתן לערוך בו קניות, והוא יום בילוי 

מהעבודה ולא מספיקים לבלות בקניות עם הילדים. עוד הם  נוח משאר ימות השבוע, בהם מגיעים מאוחר

 טוענים, כי לא יתכן שבמדינה דמוקרטית יכריחו אותם לשמור שבת ולא לערוך קניות. 

 ציין והצג מהי הזכות בשמה פועלים המפגינים. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. -

 

 :תשובה

 חופש מדת -ז

ק באמונה כלשהי ולא להשתייך לקבוצה דתית, וכן לא לסבול מכפייה או זכותו של אדם שלא להחזי -ה

 מהטפה דתית ולא לקיים פולחן דתי כלשהו בניגוד לרצונו.

"לא יתכן שבמדינה דמוקרטית יכריחו אותם לשמור שבת ולא לערוך קניות". מכאן נובע שהזכות  -ב

לכפייה בעניין שמירת שבת ודורשים שבשמה פועלים המפגינים היא חופש מדת, מכיוון שהם מתנגדים 

 לערוך קניות ביום החופש שלהם.
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 חופש התנועה

 ולהימצא בכל מקום. זכותו של כל אדם לנוע כרצונו

 למדינה מוקנית לאזרחים בלבד.]האוטומטית[ זכות הכניסה 

 

 ,מחופי היםפי התקנות באחת מהעיריות, הרחצה בים בלי מציל אסורה. כאשר לא היו מצילים באחד -על

כי אין לעבור את הסרט  ,למבקרים ומתחו סרט סימון לאורך קו המים. הם הודיעו הגיעו פקחים עירוניים

 מי שיפר את התקנות יחויב לשלם קנס כספי.שולהיכנס לים, ו

כמה מבקרים שהגיעו לחוף רצו להיכנס לים. לטענתם, הים הוא אזור פתוח, ואין למנוע מהם את הזכות 

 יו אם זה רצונם.להיכנס אל

ציין והצג את הזכות של המבקרים בחוף, שלטענתם עלולה להיפגע בגלל פעולת הפקחים. הסבר את  -

 תשובתך עפ"י הקטע.

 

 :תשובה

 הזכות של המבקרים שעלולה להיפגע היא הזכות לחופש התנועה. -ז

 אותו.זכותו של אדם לגור בכל מקום שיבחר, לעבור ממקום למקום מבלי שיגבילו  -ה

"לטענתם, הים הוא אזור פתוח ואין למנוע מהם את הזכות להיכנס אליו אם זה רצונם", מכאן נובע  -ב

שהזכות שעלולה להיפגע היא הזכות לחופש התנועה, כיוון שלמבקרים לא ניתן היה להגיע לחוף הים, 

 בשל סרט הסימון שמתחו הפקחים העירוניים.

 

 חופש העיסוק

ד בכל מקצוע שירצה )בכפוף להכשרה הנדרשת או לרישוי(. חופש זכותו של כל אדם לעבו
 העיסוק מוענק בישראל לאזרחים ולתושבים בלבד. 

גבר פנה אל לשכת עורכי הדין, בטענה כי סיים את לימודי המשפטים באחת מהאוניברסיטאות בישראל 

במקצוע המשפטים, כיוון בציון גבוה. לדבריו, לשכת עורכי הדין אינה מאפשרת לו, למרות זאת, לעסוק 

 שלא עבר את מבחן ההסמכה של הלשכה באופן הראוי.

הוא מוסיף כי, לשכת עורכי הדין פוגעת בזכות יסוד שלו, שכן הוא עבר מבחנים תיאורטיים רבים 

 אינו יכול לעבוד בתחום המשפטים. -באוניברסיטה, ומאחר שלא סיים בציון המצופה את מבחן הלשכה 

 

 י הזכות שנפגעת לטענת הפונה אל לשכת עורכי הדין. הסבר תשובתך מהקטע.ציין והצג מה -

 

 :תשובה

 הזכות לחופש העיסוק -ז

זכותו של כל אדם לבחור באיזה מקצוע לעבוד ובאיזה מקצוע שיבחר, בהתאם לתנאי ההכשרה  -ה

 הנדרשים עפ"י חוק. חופש העיסוק בישראל מוענק גם לתושבים וגם לאזרחים.

ה אל לשכת עורכי הדין בטענה כי סיים את לימודי... ולמרות זאת לשכת עורכי הדין אינה "גבר פנ –ב 

הזכות לחופש מאפשרת לו לעסוק במקצוע המשפטים", מכאן נובע שהזכות שנפגעת לאותו אדם היא 
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כיוון שלשכת עורכי הדין לא מאפשרת לו לעבוד במקצוע, למרות שהוא סיים בהצטיינות את  העיסוק,

 ים באוניברסיטה. עם זאת, חופש העיסוק מוגבל, בכך שיש לעבור הכשרה רלוונטית לתחום.הלימוד

 

 

 חופש הביטוי

זכותו של כל אדם לבטא את עמדותיו, דעותיו 
ואמונותיו, בכל דרך )לבוש, תקשורת, אמנות, 

 .באופן פומבי וגלוידיבור, כתיבה וכו'( 

 

הדתיים. במהלך הדברים הוא אמר כי "על המשטרה לאשר בכנס למשפט עברי נשא דברים אחד המרצים 

לקיים את מצעדי הגאווה כפי שמבקשים זאת הצועדים". למרות הדברים המפתיעים מצד איש הלכה, 

הוא הסביר ש"עקרונית מותר למחות נגדם )נגד הצועדים במצעד הגאווה(, אבל אם אני רוצה שמחר לא 

 ל למנוע את ההפגנה הזו".יפריעו לי להפגין על השבת, אני לא יכו

 

 ציין והצג את הזכות עליה מבקש הרב להגן. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. -

 

 :תשובה

 חופש הביטוי -ז

 זכותו של אדם לבטא את עמדותיו ודעותיו, בדרך פומבית ובגלוי. -ה

את ההפגנה הזו". מכאן  "אם אני רוצה שמחר לא יפריעו לי להפגין על השבת, אני לא יכול למנוע -ב

נובע שהזכות עליה מבקש המרצה הדתי להגן היא חופש הביטוי, כיוון שהוא מאמין שאם יאפשרו את 

 הביטוי של מצעד הגאווה, אז יאפשרו גם את הביטוי של הפגנה על השבת. 

 

 מחשבה ומצפון

זכותו של כל אדם להחזיק בכל דעה או מחשבה בכל נושא, לפי 
 בחירתו.

ם זכות לפעול בהתאם למצפונו )או לא לפעול בניגוד לכל אד
 למצפונו(.

 

אביב התמודדו שני מתמודדים עיקריים לראשות העיר. אחד המתמודדים ריכז את כוחותיו בנושא -בתל

של אופי שמירת השבת בעיר. לטענתו, כל אדם צריך לאמץ לעצמו ערכים בהם הוא מאמין, אך אינו יכול 

רים. הוא טען כי שמירת השבת חשובה, אולם ישנה שאלה גדולה מה צריך להיות לכפות ערכים אלו על אח

 אופייה של השבת.

 

ציין והצג את הזכות שבאה לידי ביטוי בדברי המועמד לראשות העיר. הסבר כיצד זכות זו באה לידי  -

 ביטוי בקטע.
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 תשובה:

 הזכות לחופש המצפון -ז

 ומחשבה בנושאים שונים, ולא לפעול בניגוד למצפונו.זכותו של כל אדם להחזיק בדעה עמדה  -ה

"כל אדם צריך לאמץ לעצמו ערכים בהם הוא מאמין". מכאן נובע שזוהי הזכות לחופש המצפון, כיוון  -ב

 שהמועמד לראשות העיר אומר כי לדעתו צריך לאפשר לכל אדם לפעול עפ"י צו מצפונו.

 

 

 דוגמה הגדרה החופש

 תד

 

 

 

 

 מדת

אדם להחזיק בכל אמונה או להשתייך זכותו של כל 
 לקבוצה דתית ולקיים טקסים ופולחן.

יוסי מניח תפילין בכל 

בוקר. מוחמד מתפלל 

במסגד חמש פעמים 

 ביום.

זכותו של אדם שלא להחזיק באמונה ושלא להשתייך 
לקבוצה דתית, לא לסבול מכפייה דתית או 

מהטפה דתית וכן לא לקיים טקס או פולחן דתי 
 לרצונו. בניגוד

יוני לא מאמין בשום 

אמונה דתית והוא 

אתאיסט. הוא אוהב 

לבלות בשבת ולצאת עם 

 חבריו.

 נועהת
זכותו של אדם לנוע כרצונו ולהימצא בכל מקום. זכות 

 הכניסה לארץ ניתנת לאזרחים בלבד.

מר כהן נוסע לפגישות 

עסקים באירופה מדי כמה 

ימים, ועובר בין 

 הגבולות.

 יסוקע
של כל אדם לעסוק בכל מקצוע שירצה, בכל מקום זכותו 

 עבודה שיבחר, בהתאם להכשרה הנדרשת.

מר לוי סיים את לימודי 

המשפטים וכעת הוא 

מועסק במשרד עורכי דין 

 קטן.

 יטויב

זכותו של כל אדם לבטא את עמדותיו, ואמונותיו, בכל 
 דרך פומבית וגלויה.

קבוצה של מפגינים 

עמדה מחוץ לביתה של 

ת בית המשפט נשיא

העליון ומחתה על הוראות 

מסוימות של בית 

 המשפט.

, חשבהמ

 , מצפוןדעה
זכותו של אדם להחזיק בדעה או מחשבה בכל נושא, לפי 

 בחירתו.
 זכותו של אדם שלא לפעול בניגוד למצפונו הפנימי.

סג"מ ביקש להשתחרר 

מביצוע פקודה שקיבל, 

בטענה לפיה אינו יכול 

מצפונית להשלים עם 

יצוע הפקודה. המפקד ב

בחר לשחרר אותו 

 מהמחויבות.
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 הזכות לשוויון

אין להפלות אדם בשל זהותו, שיוכו סממן חיצוני או מגבלה כלשהי )דת, 
גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני, מוגבלות מסוימת( 

 הבחנה מותרת(.-אלא במקרים של שונות רלוונטית לנושא הנידון)

מובן מצומצם: לכל אדם הזכות לשוויון בפני החוק ולשוויון פוליטי )הזכות 
 מובן רחב: זכות לשוויון הזדמנויות במובן הכלכלי והחברתי .(ולהיבחרלבחור 

ית בכל חברה אופני היישום הראויים של הזכות לשוויון שנויים במחלוקת ציבור
לגבי   .הגבול בין אפליה פסולה להבחנה מותרת  -דמוקרטית )לגבי המובן המצומצם 

 משמעות שוויון ההזדמנויות הרצוי( -המובן הרחב 

 

החוק חייב להיות שוויוני וכולם כפופים לחוק )גם  - החוקהזכות לשוויון באה לידי ביטוי בנושא 

כל האזרחים זכאים לבחור ולהיבחר  - פוליטיתיטוי מבחינה האזרחים וגם הממשל(. בנוסף היא באה לב

כולם זכאים לשוויון הזדמנויות מבחינה  חברתית-כלכליתוכל "משקל" הקולות שווה זה לזה. מבחינה 

 .כלכלית וחברתית

 

בו דנים בנושאים הקשורים ש ,במכון דתי ידוע העוסק בנושא הפוריות, עורכים בכל שנה כנס ארצי

. בתחום מקצועואנשי לצד רופאים, רופאות  ,רבנים ואנשי דתמ מורכבבכנס הקהל המשתתף לפוריות. 

הדבר פוגע באורחות " הםמארגני הכנס מסרבים לשבץ בקרב המנחים של הכנס גם נשים, משום שלדברי

 .הקהל הדתי"חייהם של 

בטענה שסירוב זה פוגע באחד מהזכויות של  ,בעקבות סירוב זה, מספר רופאים סירבו להגיע להרצות

 שאינן יכולות להופיע בפני הציבור. ,הנשים

 

נפגעת בעקבות האיסור. הסבר כיצד זכות זו  ,ציין והצג מהי הזכות שלדעת הרופאים שסירבו להופיע -

 באה לידי ביטוי בקטע.

 

 תשובה:

 הזכות לשוויון -ז

על רקע זהותו, שיוכו, סממן חיצוני או כל סיבה אחרת,,  זכותו של כל אדם ליחס שוויוני ולא מפלה -ה

 אלא במקרים של שונות רלוונטית לנושא מסוים. אופני היישום של השוויון שנויים במחלוקת ציבורית.

מספר רופאים סירבו להגיע להרצות ... מארגני הכנס מסרבים לשבץ בקרב המנחים של הכנס גם נשים" -ב

" מכאן רואים שאינן יכולות להופיע בפני הציבור ,ד מהזכויות של הנשיםבטענה שסירוב זה פוגע באח

, כיוון שלטענתם כאשר לא נותנים לנשים להופיע הזכות לשוויוןשהזכות שנפגעת לטענת הרופאים היא 

 זה פוגע בזכותן לשוויון, כי לא מדובר על שונות רלוונטית, מבחינתם.

 

שבבגרות ניתן  שימו לב

לשאול על "שוויון" גם 

 כערך וגם כעיקרון.
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 מדיניות של הבחנה מותרת

חוקים  ונה ]אי שוויוני[ לבני אדם כאשר השונות רלוונטית לנושא הנדון.הענקת יחס ש
 .רבים מאד בכל דמוקרטיה מבוססים על הבחנה

כדי שוויון -המדינה פועלת בצורה של אי חוקים רבים בכל דמוקרטיה מבוססים על הבחנה מותרת.

, גם ללא קשר לצורך להעניק שוויון או מענה למצוקה אלא רק בין בני האדם להתקיים תנּולשֹולאפשר 

 במענה לשוני הרלוונטי. 

ציבורית לאוכלוסיות שונות כמו המחיר נמוך בתחבורה  ,היא תקבע בחוק נגישות לנכים ,כך למשל

  בגרות ללקויי ראייה וללקויי למידה ועוד.הבחינות  תתאים אתקשישים, נערים וסטודנטים; 

 )כל עוד השונות קיימת( והיא קבועה ותמידית, היא מדיניות רשמית של המדינהחנה מדיניות ההב

 .וברוב המקרים מוגדרת בחוק

 

תחקיר שהתפרסם קבע, כי נכים וזקנים מבזבזים זמן רב יותר בהמתנה בתור בקופות חולים, דואר 

אותם נכים וקשישים ושירותים נוספים שהם צורכים. המחקר הביא לידי ביטוי נקודת מבט לפיה חשים 

 קושי לעמוד בתור במשך זמן ארוך, דבר שפוגע בבריאותם.

בעקבות התחקיר, קיבלה הכנסת חוק לפיו נכים וקשישים יקבלו קדימות בתור בקופות חולים, דואר, 

חברת חשמל, עיריות וכו'. המטרה, לפי יוזמי החוק, היא להקל על הקשישים והנכים, כיוון שהם 

 וסדות ציבור אלה, והם בעלי קושי פיזי ומנטלי לעמוד בתור זמן רב. משתמשים יותר במ

 

ציין והצג את המדיניות שקבעה המדינה בחקיקת חוק זה. הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי  -

 בקטע.

 

 תשובה:

 מדיניות של הבחנה מותרת. -ז

רבים בדמוקרטיה מבוססים על  שוויוני כאשר השונות רלוונטית לנושא הנדון וחוקים-הענקת יחס אי -ה

 הבחנה מותרת.
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"המטרה, לפי יוזמי החוק, היא להקל על הקשישים והנכים, כיוון שהם משתמשים יותר במוסדות  -ב

ציבור אלה. והם בעלי קושי פיזי ומנטלי לעמוד בתור זמן רב" מכאן נובע שהמדיניות היא הבחנה מותרת. 

והנכים, משום שקשה להם לעמוד בתור, היא רלוונטית  כיוון שהמחוקק רואה שהשונות של הקשישים

 לנושא הנדון, הוא מעניק להם יחס לא שוויוני, כזה המותר על פי חוק.

 

 מדיניות של העדפה מתקנת

הענקת הטבה )או העדפה( לקבוצה, לאוכלוסייה מקופחת, מופלית או חלשה, למשך 
 )ואי שוויון(. לצמצם פערים, במטרה זמן מסוים

ויכוח ציבורי לגבי היקף השימוש הראוי במדיניות זו, בין השאר כיוון שהיא ישנו 
 יוצרת אפליה כלפי פרטים )אנשים( אחרים.

 

)הגישה  *חברתית סולידריותכדי ליצור שוויון חברתי ולהוביל ל ,שוויון-המדינה פועלת בצורה של אי

 קבוצהבצורה לא שוויונית כלפי  לכן היא תפעל .כלכלי(-דמוקרטית מאמינה בשוויון חברתי-הסוציאל

היא מדיניות רשמית מדיניות ההעדפה המתקנת  על מנת לקדם את אותה הקבוצה. ,באופן זמני, מסוימת

 , והיא ברוב המקרים מוגדרת בחוק לתקופה מסוימת וברורה.של המדינה

 

הספר  יותר שעות הוראה לבתי ,ביקשו שהמדינה תקציב במשך חמש שנים ,בהצעה שהוגשה לכנסת

שבמשך שנות קיומה, המדינה לא הקצתה  ,הערביים בהשוואה לשאר בתי הספר. מגישי ההצעה טענו

לבתי הספר הערביים משאבים בהתאם לצורכיהם. לדבריהם, תוספת שעות הוראה לבתי ספר אלה, תעזור 

 לצמצם את הפער בהישגים בלימודים בינם ובין שאר בתי הספר.

 

 הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע. איזו מדיניות באה לידי ביטוי בהצעה. והצגציין  -

 

 תשובה:

 מדיניות של העדפה מתקנת. -ז

שוויוני לקבוצה מסוימת ,למשך זמן, כדי לצמצם פערים בינה לשאר האוכלוסייה. -הענקת יחס אי -ה

 קיים ויכוח לגבי הענקת העדפה מתקנת במדינות הדמוקרטיות.

יותר שעות הוראה לבתי הספר הערביים בהשוואה לשאר  ,ביקשו שהמדינה תקציב במשך חמש שנים" -ב

". מכאן נובע שהמדיניות היא העדפה מתקנת, תעזור לצמצם את הפער בהישגים בלימודים... בתי הספר

ני כיוון שבהצעה שהוגשה לכנסת ביקשו לתקצב ביותר שעות הוראה את בתי הספר הערביים, באופן זמ

 של חמש שנים, כדי לצמצם פערים בחינוך.
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 אפליה אסורה

ללא סיבה שוויוני[ לבני אדם, -פגיעה בזכות לשוויון, על ידי הענקת יחס שונה ]אי
מין, ובפרט בשל זהות, שיוך, סממן חיצוני או מגבלה כלשהי )דת, גזע, מוצדקת 

 העדפה מינית, צבע עור, מוצא, מראה חיצוני ומוגבלות מסוימת(

כמו: דת,  ,לא רלוונטיתרק מטעמים של שונות  ים,ללא שום הסבר או הצדקה הגיוני ,פעולה לא שוויונית

 גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור, מוצא ועוד. 

שוויון זה לא -חידים בחברה. אי, אלא פעולה של יאינו מדיניות של הממשלהשוויון -סוג זה של אי

בנוסף, בית המשפט עלול  יכול להיות מדיניות הממשלה כיוון שהממשלה מחויבת שהחוק יהיה שוויוני.

 להרשיע בדין פלילי מי שיוצר אפליה זו.

 

אזרח מוסלמי פנה לחברת החשמל בבקשה להתקבל לעבודה בתחום מסוים, בו הוא עבר הכשרה מקצועית 

בידיו ניסיון של מספר שנים. חברת החשמל התעלמה מבקשתו והודיעה כי אינה מקבלת רלוונטית, ויש 

 ., המתגוררים ביישובים ערבייםעובדים

האזרח עתר לבית המשפט וטען כי חברת החשמל נהגה שלא כחוק. בית המשפט קיבל עמדתו וקבע כי 

 חברת החשמל מחויבת לנהוג באופן הוגן כלפי כל האזרחים.

 

 .כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטעג מהי המדיניות שהפעילה חברת החשמל. הסבר ציין והצ -

 

 

 העדפה מתקנת הבחנה 

גם אם הבודד, בן אותה קבוצה,  ,לקבוצה .לאדם הנזקק למי מיועדת?

 .אינו זקוק להעדפה

בשל  ,התעוררות צורך אצל אדם  מה הסיבה?

נטית, וובעיה, קושי, שונות רל

 .להתמודד באופן שווה

בשל מדיניות  ,תיקון עוול שנגרם לקבוצה

 .קיפוח, דעות קדומות, נסיבות היסטוריות

לסייע לאדם למרות מגבלותיו ולמרות  מהי המטרה?

 .השוני שלו לממש את הפוטנציאל

 .צמצום פערים

מדיניות הנקבעת על ידי המדינה  מי נותן?

מוסדות , ומחייבת את המדינה ,בחוק

 .עבודהציבור, ארגונים, מקומות 

 ,מדיניות הנקבעת על ידי המדינה בחוק

מוסדות ציבור, , ומחייבת את המדינה

 .ארגונים, מקומות עבודה

, אך לעתים ברוב המקרים היא קבועה לאיזו תקופה?

 מדובר בהטבות זמניות.

עד שהפער יצטמצם, עד שבני  זמנית

הקבוצה יוכלו להתמודד כשווים עם בני 

 .קבוצות אחרות

הענקת מבחנים בעל פה לתלמידים  הדוגמ

 .שאינם יכולים לכתוב

שריון מקומות לנשים לכנסת, בהנהלת 

 .חברות ממשלתיות
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 :תשובה

 המדיניות שהפעילה חברת החשמל היא אפליה אסורה. -ז

 אפליה אסורה היא אי שוויון ללא הסבר מוצדק או רלוונטי לעניין.  -ה

מחויבת לנהוג באופן הוגן כלפי "בית המשפט קיבל את עמדתו ]של העובד[ וקבע כי חברת החשמל  -ב

כל האזרחים". מכאן נובע שהמדיניות של חברת החשמל הייתה אפליה אסורה, כיוון שהאזרח המוסלמי 

 חש שלא קיבלו אותו לעבודה, רק משום שהוא מוסלמי.

 הזכות לקניין

 זכותו של כל אדם להחזיק ברכוש ובכל דבר בעל ערך כלכלי ולעשות בו כרצונו. 

 בקניינו של אדם )הן קניין חומרי והן קניין רוחני(. אין לפגוע

 

במסגרת תחרות זו היא תעניק  .עיריית חיפה החליטה לערוך תחרות של סרטים שעוסקים באיכות הסביבה

 לתלמידים פרס על הפקת הסרט הטוב ביותר בנושא זה. השם שנבחר לתחרות היה "האוסקר הירוק".

עניין זה, והיא פנתה לעיריית חיפה בדרישה שלא להשתמש בשם לאקדמיה האמריקנית לקולנוע נודע 

"אוסקר", בטענה ששם זה הוא סימן רשום וסמל מסחרי שלה. העירייה קיבלה את הדרישה והחליטה 

 לשנות את שם התחרות.

הסבר כיצד זכות  שעליה ביקשה להגן האקדמיה האמריקנית לקולנוע. הזכות ציין והצג את - 

 וי בקטע.זו באה לידי ביט 

 

 :תשובה

 הזכות לקניין -ז

זכותו של אדם להחזיק ברכוש משלו ובכל דבר ערך כלכלי שיש לו ואין לפגוע בקניין שלו, גם מבחינה  -ה

 חומרית וגם מבחינה רוחנית.

לאקדמיה האמריקנית לקולנוע נודע עניין זה, והיא פנתה לעיריית חיפה בדרישה שלא להשתמש " -ב

". מכאן נובע שהזכות עליה ביקשה זה הוא סימן רשום וסמל מסחרי שלהששם  בשם "אוסקר", בטענה

, כיוון שהשם "אוסקר" הוא סמל מסחרי של זכות הקנייןהאקדמיה האמריקאית לקולנוע להגן היא 

 האקדמיה האמריקאית ואסור להשתמש בו ללא אישורם.

 

 חובות האדם כאדם
 ע מפגיעה בזכויות של אדם אחר(.חובתו של אדם להכיר בזכויות של הזולת )להימנ

 חובות האזרח וערכים אזרחיים
 חובתו של אזרח לציית לחוק ולחובות הקבועות בו )תשלום מסים, שירות בצבא וכו'(.
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להשתתפות בעיצוב החיים הציבוריים )הצבעה בבחירות, ביקורת  ערך אזרחיישנו 
 תרומה לקהילה ולמדינה.על השלטון, השתתפות אזרחית וכו'(, ערך אזרחי נוסף הוא 

 

 אזרח
של אדם במדינה. מתוקף מעמד זה, ניתנות לאדם זכויות  מעמד חוקיאזרח הוא 

 וחובות )התנאים לקבלת אזרחות משתנים ממדינה למדינה(. 
העיקריות הן: הגנה על בטחונו, הצבעה בבחירות, זכות כניסה למדינה,  הזכויות

 חופש עיסוק במדינה, זכויות סוציאליות. 
הן ציות לחוק וקיום חובות מתוקף חוק )כגון תשלום מסים ושירות צבאי או  חובותיו
 לאומי(.

 מקבץ שאלות בנושא זכויות וחובות
 

בדף אינטרנט של אחת מהעיריות אפשרו לתושבים להביע את דעתם על פעולות העירייה בתחומים . 12

שהעירייה לא פועלת עבורם מספיק. תושבים שונים, במטרה להוביל לשינוי מחשבתי בקרב הציבור, 

רבים נכנסו אל הדף האינטרנט של העירייה ודיווחו על תקלות שצריכות טיפול, והביעו את דעתם בצורה 

נעימה. קומץ אנשים הגיבו בקללות כנגד עובדי עירייה והעליבו את ראש העירייה בביטויים קשים. 

ודיעה כי הודעות אלה הוסרו בשל פגיעה באחת הנהלת אתר האינטרנט הסירה את תגובותיהם וה

 מזכויותיהם של העובדים.

ציין והצג את הזכות שבאה לידי ביטוי בהחלטת הנהלת אתר האינטרנט. הסבר כיצד זכות זו  - 

 באה לידי ביטוי בקטע.    

 

ר העביר אחד מעיתוני סוף השבוע האשים ראש עיר מסוים בעבירה על החוק. לדברי העיתון, ראש העי. 13

בלי לשלם עבורה. ראש העיר תבע את עורך העיתון בבית  ,לבעלותו מכונית שהייתה שייכת לעירייה

הם פוגעים במעמדו בקרב תושבי העיר. לדבריו, הוא שילם שהמשפט, בטענה שדברים אלו אינם נכונים ו

שקיבל את כל עבור המכונית את מחירה המלא, לאחר שזכה במכרז שהיה פתוח לציבור הרחב ולאחר 

 האישורים הנדרשים לרכישה זו. בית המשפט קיבל את טענות ראש העיר וקבע שהוא פעל בהתאם לחוק

 לכן על העיתון לפרסם מכתב התנצלות על המקרה. ,וכי הדברים שפורסמו בעיתון אינם נכונים

ביטוי הסבר כיצד זכות זו באה לידי את הזכות שבשמה תבע ראש העיר את העיתון.  הצגציין ו -

 בקטע.

 

חוקיים )המסתננים( מאפריקה, -בפולמוס שנערך באחת מתכניות הטלוויזיה בנושא התושבים הבלתי. 14

, הסביר כי )שוהים בלתי חוקיים( דנו בשאלת גורלם. דובר אחת הקבוצות, התומכת בגירוש השבחי"ם

בע, ערד וערים או אביב הפכו לסיוט, כמו גם חייהם של תושבי באר ש-"חייהם של תושבי דרום תל

שכונות ברמת פיתוח נמוכה". לטענתו, "המסתננים משליטים בשכונות פחד ואימה, תוקפים אנשים 

ופוגעים בתושבי המקום בלי הפסקה, עד כי רבים מתושבי השכונות מפחדים לצאת מהבית בשעות הערב 

 מת פליט ודורש מקלט".שמא יפגעו". "לכן", טען הדובר, "צריך להחזיר לאפריקה את כל מי שאינו בא
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ציין והצג מהי הזכות של תושבי השכונות, שנפגעת לטענת דובר הקבוצה. הסבר כיצד זכות זו  -

 באה לידי ביטוי בקטע.

פיה ייאסר על אזרחים עובדי המגזר הציבורי ל ,הצעה לחקיקה הועלתה ,באחד המחוזות בקנדה. 15

כיפה או להתכסות ברעלה, וכן ייאסר עליהם  במחוז, כגון עובדים באתרי הממשל ובבתי ספר, לחבוש

 לענוד מגן דוד או צלב.

 המתנגדים להצעה זו טענו כי יש בה פגיעה בזכות בסיסית של האזרחים.

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  שעלולה להיפגע, לטענת המתנגדים להצעה. זכותציין והצג  -

 בקטע.

חון אישור להגיע לישראל, לטקס פרטי ביום הזיכרון. קבוצת תושבים פלסטינים ביקשה משר הביט. 16

"טקס הזיכרון האלטרנטיבי" הינו טקס שמארגנת תנועה פוליטית שמבקשת להציג את כאבם המשותף 

 של הורים מהצד הישראלי לצד הורים מהצד הפלסטיני שאיבדו את ילדיהם. 

שר הביטחון סירב להעניק לתושבים אלו את האישור המבוקש בטענה כי מדובר ב"חילול הקודש" של 

משפחות השכולות ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה וכי האירוע המדובר מהווה פגיעה 

לפגוע  ומבזה את זכרון המתים. בנוסף, הוא טען כי התושבים הפלסטינים הם הורים של מחבלים שניסו

 או שפגעו בחפים מפשע. 

מתן האישור, ועתרו לבג"ץ בטענה כי הוראת השר פוגעת באחת -ההורים הפלסטינים מחו על אי

, כיוון שהם נעצרים במחסום בכניסה לשטחי הקו הירוק ואינם יכולים להיכנס לישראל מזכויותיהם

 להשתתף בטקס.

בי" פוגע בה, לטענתו של שר הביטחון. ציין והצג את הזכות שאירוע "יום הזיכרון האלטרנטי -

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

ציין והצג את הזכות שנפגעת לטענת ההורים הפלסטינים. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  -

 בקטע.

 

שדות הקרובים לגבול. ב לעבודאסר הצבא על החקלאים באזור  ,בגלל מתיחות ביטחונית בצפון הארץ. 17

 ברי מפקד הצבא באזור, אין הוא יכול להבטיח את שלומם של חקלאים העובדים סמוך לגבול.לד

בעלי השדות במקום עתרו לביות המשפט וביקשו ממנו לבטל את האיסור. לטענתם, השדות שייכים להם 

בית המשפט  .האיסור של הצבא פוגע גם בהכנסתם, וכי את העבודה בהםמהם ולכן אסור לצבא למנוע 

 את העתידה וקבע שבמקרה זה יש להעדיף את עמדת הצבא. דחה

הסבר כיצד זכות זו באה לידי  שבשמה הוגשה העתירה לבית המשפט. ,והצג את הזכות יןצי -

 ביטוי בקטע.

 

אזרח ערבי למועצת המנהלים של מוסד ממשלתי. העותרים  מנותלבג"ץ הוגשה עתירה בדרישה ל. 18

 טענו שמועצת המנהלים של מוסד זה כוללת כיום רק אזרחים יהודים.

בג"ץ התבסס בפסיקתו  בג"ץ קיבל את העתירה ופסק שצריך לכלול גם אזרח ערבי במועצת המנהלים.

 התחייבות מהכרזת העצמאות.העל 
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 ץ. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.ציין והצג את הזכות שבשמה פסק בג" -

באתר אינטרנט מוכר פורסם בכתבה, כי תלמידי כיתות י"ב בישיבה תיכונית ידועה החליטו להציג . 19

קדימון )פרומו( למסיבת חנוכה באמצעות דוגמנית, וזאת כדי לגרום לתלמידים להגיע אל מסיבת הפורים 

 באותה השנה. 

הבהירה לטענתה, כי הדברים לא נכונים, וכי כל מטרת הפרסום הייתה לפגוע  הנהלת הישיבה התיכונית

בפרסום הישיבה לקראת ההרשמה לשנה הבאה, מה שיוביל בין היתר לפגיעה כלכלית בישיבה. עוד היא 

טענה, כי תלמידי שכבה י"ב החליטו השנה לא לערוך כלל מסיבת פורים, ואת הכסף שייחסך יתרמו  לכלה 

 חתונתה.  יתומה עבור

ציין והצג את הזכות שפרסום הכתבה פוגע לטענתה של הישיבה התיכונית. הסבר כיצד זכות זו  -

 באה לידי ביטוי בקטע.

 

 הצג שתי חובות החלות על האדם כאדם במדינה דמוקרטית.. 20

 

 הצג שתי חובות שיש לכל אדם, שחי בחברה דמוקרטית, כלפי אחרים )חובות האדם כאדם(.. 21

 

 הצג שתי חובות של אזרח במדינה דמוקרטית.. 22

 

על כל אדם החי במדינה דמוקרטית, מוטלות חובות כאדם וכאזרח. הצג שתי חובות המוטלות על . 23

 האדם כאזרח.

 

הגיעו לבית הספר תלמידים אחדים, לבושים בחולצות המזוהות עם המפלגה  ,ערב הבחירות לכנסתב. 24

 הפוליטית שהם תומכים בה.

בית הספר דרש מהתלמידים להחליף את החולצות, והסביר להם כי אינם יכולים להיות בשטח בית מנהל 

 כשהם לבושים בחולצות הנושאות מסרים פוליטיים. ,הספר

הסבר כיצד זכות זו באה  באיזו זכות של התלמידים פגע מנהל בית הספר בדרישתו. והצגציין  -

 לידי ביטוי בקטע.

 

בארה"ב, ביקש להעצים בקרב התושבים במדינה את האהבה למדינה שלהם.  יורק-מושל מדינת ניו. 25

היות שכך, הוא עודד הגעת תושבים לקהילות ולעיירות הקטנות במדינה, ולא רק אל הערים הגדולות. 

לשם כך, יצר המושל מסע פרסום, בו הוצבו פרסומי ענק באוטוסטרדות )כבישי מהירים( של המדינה, 

 יורק".-את ניו בהם נכתב "אני אוהב

יורק במיליוני דולרים וקבע כי -מרכזי בארה"ב( קנס את מדינת ניו-משרד התחבורה הפדרלי )הכלל

 מדובר באמצעי פסול, שעלול להסיח את דעת הנהגים מהדרך ולגרום לתאונות קשות ולמקרי מוות. 

בר כיצד יורק. הס-ציין והצג את הזכות שבשמה קנס משרד התחבורה הפדרלי את מדינת ניו -

 זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
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בות מהמפעל. אחד הצעדים שנקטה ההנהלה היה יהנהלת מפעל החליטה להילחם בתופעה של גנ. 26

 הצבת מצלמות נסתרות בשטח המפעל. ועד העובדים דרש מן ההנהלה להסיר את המצלמות.

 ד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.ציין והצג בשם איזו זכות דרש ועד העובדים את דרישתו. הסבר כיצ -

 

בישיבת ממשלה שנערכה, שוחח ראש הממשלה באופן אישי עם אחד השרים, כשהוא אינו שם לב . 27

שהמיקרופון מולו פתוח וקולט את הדברים. ראש הממשלה הוקלט כשהוא אומר לשר דברים קשים על 

אש הממשלה הבהרה לדברים שני שרים אחרים. הדברים פגעו מאוד בשני השרים, והם ביקשו מר

 והתנצלות.

 ציין והצג באיזו זכות פגע ראש הממשלה בשיחתו עם השר. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. -

 

נוסעת בתחבורה הציבורית פנתה למחלקת פניות הציבור של חברת האוטובוסים והתלוננה, כי כאשר . 28

ום מסוים, צעק עליה הנהג, העליב אותה וקראה לה עלתה לאחד האוטובוסים בעיר במטרה להגיע למק

'כושית'. הנוסעת דרשה פיצוי כספי הולם מחברת האוטובוסים ואף איימה בתביעה כנגד החברה. חברת 

 האוטובוסים התנצלה על האירוע, והעניקה לה פיצוי כספי גבוה.

 ביטוי בקטע. ציין והצג את הזכות שנפגעה לטענת הנוסעת. הסבר כיצד זכות זו באה לידי -

אחד הארגונים, שמסייע למבקשי מקלט בישראל, פרסם הודעה לפיה הוא קורא לממשלה שלא לגרש . 29

את מבקשי המקלט והשוהים הבלתי חוקיים בישראל. לטענת הארגון, העברת אותם מבקשי מקלט 

ת ובסיכוי והשוהים הבלתי חוקיים למדינה אפריקאית כמו רואנדה, עלולה להעמיד אותם בסכנה ממשי

גבוה לפגיעה בהם ואף לרציחתם. עם זאת, טוענים בארגון, יש לנסות למצוא פתרון הולם לבעיה הקיימת 

 בקרב אזרחי המדינה, הסובלים מצפיפותם של אלה.

ציין והצג את הזכות, שבשמה דורש הארגון שלא לגרש את התושבים. הסבר כיצד זכות זו באה לידי  -

 ביטוי בקטע.

 

למי שזכאי  ,המחייב את לשכת עורכי הדין להעניק סיוע משפטי ללא תשלום ,התקבל חוקבכנסת . 30

המגיעות  את הזכויותלתבוע  ,לכך. יוזמי החוק טענו שחוק זה יאפשר להגדיל את הסיכויים של מי שנפגע

 המוגשות נגדו. ,או להתגונן כראוי מפני תביעות פליליות או אזרחיות ,לו

 שהחוק נועד לקדם. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. ציין והסבר את הזכות -

 

 .הצג מהי הזכות להליך הוגן. הסבר שני כללים שנועדו להבטיח את הזכות להליך הוגן. 31

 

 שיערבמדינה דמוקרטית מסוימת הוציאה המשטרה תקנה חדשה, ולפיה אסור לשוטרים לצבוע את . 32

וונים יוצאי דופן. אחד השוטרים התנגד לתקנה זו. הוא טען שכבר שנים רבות הוא נוהג לצבוע ראשם בג

 מיוחד. ונראהבאדום, כי כך הוא מרגיש טוב יותר  שיערואת 

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  בשם איזו זכות סירב השוטר לציית לתקנה החדשה. והצגציין 

 .בקטע

בנק ישראל הנפיק )הוציא( סדרה חדשה של שטרות כסף. בעיצוב השטרות החדשים הוכנסו כמה . 33

נוסף להבדלים בין השטרות שהיו נהוגים בעבר, כל אחד מהשטרות החדשים הוא בגודל אחר, בשינויים. 

 והערך של השטרות מודפס בספרות גדולות. שינויים אלה נועדו לשפר את יכולתם של עיוורים ולקויי

 ראייה להבחין בין השטרות השונים.
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שבנק ישראל מאפשר את מימושה  ,של העיוורים ולקויי הראייה זכותציין והצג את ה -

 הסבר כיצד הזכות שהצגת באה לידי ביטוי בקטע. באמצעות שינויים אלה.

 ביישוב קהילתי שבתחומה. ביישוב זה ,מועצה אזורית פרסמה מכרז למסירת חלקות קרקע לבנייה. 34

כי רק  ,כל התושבים צמחונים, משום שהם מתנגדים לכל פגיעה בבעלי חיים. אחד התנאים במכרז קובע

וטענו  ,אלה שיצהירו כי אינם אוכלים בשר, יוכלו לקבל חלקת קרקע. גורמים שונים פנו אל ראש המועצה

כי ביישוב מתגוררים אך ורק צמחונים,  ,כי תנאי זה פוגע בעקרון השוויון. בתשובתו ענה ראש המועצה

 והתנאי נועד לשמור על אופיו הייחודי של היישוב.

 

הסבר כיצד מדיניות  את המדיניות שבאה לידי ביטוי בתשובתו של ראש המועצה. והצגציין  -

 .זו באה לידי ביטוי בקטע

 

יילות משובצות לתפקידים הח ,חיילת סיימה בהצטיינות קורס מקצועי יוקרתי בצה"ל. עם סיום הקורס. 35

 בהתאם לציוניהן בקורס.

אף  ,בתלונה שלא שובצה לתפקיד שביקשה ,,החיילת המצטיינת פנתה אל המפקד הממונה על השיבוצים

רק משום שהיא פחות  ,היא לא קיבלה את התפקיד ,שסיימה את הקורס בציונים הגבוהים ביותר. לטענתה

 נאה מהבוגרות האחרות של הקורס.

המתאימים לבוגרות הקורס.  ,יש תפקידים שונים ברחבי הארץכי " על השיבוצים השיב לחיילת הממונה

ואפשר לשבץ אליו רק חיילת אחת. לתפקיד זה החלטתי  ,התפקיד שאת ביקשת קיים רק באזור המרכז

משום שהצבא הכיר בזכותה לשרת קרוב לבית בגלל  ,שגם היא בוגרת הקורס ,לשבץ חיילת מאזור המרכז

 ."עיות במשפחתהב

הסבר כיצד זכות זו באה לידי  איזו זכות של החיילת המצטיינת נפגעה לטענתה. והצגציין  .א

 .ביטוי בקטע

הסבר כיצד  שעליה ביסס הממונה על השיבוצים את החלטתו. ,המדיניות והצג אתציין  .ב

 מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.  

 

יותר שעות הוראה לבתי  ,ה תקציב במשך חמש שניםביקשו שהמדינ ת חוק שהוגשה בכנסת,בהצע. 36

הספר הערביים, בהשוואה לשאר בתי הספר. מגישי ההצעה טענו שבמשך שנות קיומה המדינה לא הקצתה 

לבתי הספר הערביים משאבים בהתאם לצורכיהם. לדבריהם, תוספת שעות הוראה לבתי ספר אלה תעזור 

 ן שאר בתי הספר.לצמצם את הפער בהישגים בלימודים בינם ובי

 

 .ת החוק. הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטעאיזו מדיניות באה לידי ביטוי בהצע והצגציין  -

 

 ומה הם התנאים המגבילים זכות זו. הצג מהי הזכות לחירות,. 37

 

יורק. לטענתו, -בתביעה נגד רשויות הביטחון בשדה התעופה בניו ,אזרח אמריקאי פנה לבית המשפט. 38

משום שאנשי הביטחון עיכבו אותו שעות רבות בשדה התעופה, רק  ,הוא איחר להגיע לכינוס מדעי חשוב

בשל מוצאו ממדינה במזרח התיכון. שאר החברים האמריקאים במשלחת לא עוכבו, והגיעו לכינוס בזמן. 

בשדה התעופה טען בתגובה, שאנשיו פעלו עפ"י המדיניות החדשה שהונהגה לאחר נציג רשויות הביטחון 
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פיגועי הטרור האחרונים במטוסים. עפ"י מדיניות זו, יש לעכב לבדיקות מדוקדקות כל אדם המעורר 

 ד.חש

ציין והצג את הזכות שנפגעה, לטענת האזרח האמריקאי. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  .א

 בקטע.

והצג את הזכות שבשמה פעל נציג רשויות הביטחון בשדה התעופה. הסבר כיצד זכות זו ציין  .ב

 באה לידי ביטוי בקטע.

 

חברי כנסת הגישו הצעת חוק, לפיה תיאסר מכירת חטיפים בבתי ספר ותוגבל מכירה של מוצרי מזון . 39

ללמד מהי תזונה נכונה,  שעלולים לגרום להשמנה ולמחלות הנובעות ממנה. כמו כן, הוצע לחייב בתי ספר

 ומהי החשיבות של הימנעות ממזון שעלול להזיק לגוף.

בעקבות פרסום הצעת החוק באמצעי התקשורת, טענו בני נוער חברי מועצות תלמידים, שבהצעה זו 

השלטון מתערב בחייהם באופן משפיל ופוגע. לדעתם, "בני הנוער בוגרים דיים כדי להחליט בעצמם אילו 

 לאכול בבית הספר". על כן הם דרשו להסיר את הצעת החוק מסדר היום של הכנסת.  מוצרי מזון

 ציין והצג את הזכות שהצעת החוק באה להגן עליה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. .א

ציין והצג זכות של בני הנוער שעלולה להיפגע, אם תתקבל הצעת החוק. הסבר כיצד זכות זו  .ב

 ע.באה לידי ביטוי בקט

בשנים האחרונות, מעורבים האופניים החשמליים בתאונות דרכים רבות. משרד התחבורה החליט . 40

ייקנס בקנס  16לצאת ביוזמה חדשה ולהיאבק בתופעה. המשרד הודיע, כי רוכב אופניים מתחת לגיל 

ת דרכים ומטה בתאונו 16כספי ואופניו יוחרמו. הסיבה, לטענת הדובר, היא כיוון שהמעורבות של בני 

כרוכבי אופניים היא גדולה יותר. דבר זה, לדבריו, מסכן את שלומם ואת שלום הציבור, זאת כיוון שאין 

 להם מספיק מיומנויות שליטה באופניים במקרה חירום.

, עתר הנער לבית המשפט ודרש להשיב אליו את האופניים. 16בעקבות החרמת אופניים לנער מתחת לגיל 

ניים פגעה באחת מזכויותיו ואין קשר בין נסיעתו באופניים לבין החרמת האופניים, לטענתו, החרמת האופ

 אותם הוא קנה במיטב כספו. בית המשפט דחה את העתירה.

ציין והצג את הזכות שבשמה פועל משרד התחבורה לטענת דובר המשרד. הסבר כיצד זכות זו  .א

 באה לידי ביטוי בקטע.

ער לבית המשפט. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי ציין והצג את הזכות שבשמה עתר הנ .ב

 בקטע.

בהרצאה שהעניק מומחה בתחום התקשורת ומדעי המדינה, הוא הסביר כי לולא היו קיימות כיום . 41

רשתות חברתיות, תהליכים שונים לא היו יכולים להתרחש במציאות, כפי שאכן התרחשו. לדבריו הוא 

ה עסקה בעניין העלאת חומרים, הדלפות, ובעיקר "פטפוטים" בין הוסיף שתי טענות. טענתו הראשונ

אנשים, כהגדרתו. אלה עשויים להוביל את היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות או המשטרה לפתוח 

 בהליכים של חקירה ובכך לוודא שהשלטון פועל ביושר. 

ר, מצליחים אנשי השלטון טענתו השנייה היא, שבאמצעות אותם פוסטים שמעלים בודדים ואף אנשי ציבו

לקיים דיאלוג פורה ומעניין עם ציבור הבוחרים הממשי או הפוטנציאלי שלהם. בדרך זו, הקשר בין הנבחר 

 לבין הבוחרים שלו מתחזק, כך שלמעשה הבוחרים מנחים אותו לפעול עפ"י עמדתם.
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הסבר כיצד שבאה לידי ביטוי בטענתו הראשונה של המומחה.  הזכות האזרחיתציין והצג את  .א

 זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

שמועצם עפ"י הטענה השנייה של המומחה. הסבר כיצד  העיקרון הדמוקרטי)ציין והצג את  .ב

 עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע(.

פארק". בעתירתו הסביר הנער, כי -נער הלוקה בשיתוק מוחין עתר לבית המשפט כנגד אתר ה"לונה. 42

להכניסו אל המתקנים השונים אך ורק בגלל נכותו, וכי מדובר במדיניות הנהלת האתר לא הסכימה 

 מכוונת. לטענתו, שאר הנערים שהיו במקום יכלו להיכנס ללא בעיה.

הנהלת האתר הסבירה בכתב ההגנה, כי היא פעלה כך, כיוון שבקשה להגן על הנער, מחשש שלא יצליח 

 לפגיעתו גופנית.להתמודד עם המתקנים השונים, מה שעלול להוביל 

ציין והצג את המדיניות בה נקט האתר לטענת הנער המשותק. הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי  .א

 ביטוי בקטע.

ציין והצג את הזכות שבשמה פעלה הנהלת האתר, לטענתה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  .ב

 בקטע.

נתית לצריכת סמים. הוא טען, כי נהג בחברת אוטובוסים באירופה פוטר לאחר שסירב לבדיקה ש. 43

הוא מתנגד לבליעת החומר.  –הבדיקה מצריכה בליעה של חומר מן החי שאינו כשר, ומאחר והוא יהודי 

 לטענתו, חיוב שלו להשתמש בחומר זה הנו פוגע באחת מזכויותיו. 

עים חברת האוטובוסים הסבירה את פיטורי האיש. לטענתה, המטרה של הבדיקה היא לבדוק שהנוס

בטוחים בנסיעתם ושהנהגים אינם משתמשים בחומרים אסורים. היא ציינה, כי "כל הנהגים בחברה 

 עוברים את הבדיקה ללא יוצא מן הכלל". 

ציין והצג את הזכות, לטענת נהג האוטובוס, בעריכת הבדיקה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי  .א

 ביטוי בקטע.

טובוסים להגן. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי ציין והצג את הזכות עליה מנסה חברת האו .ב

 בקטע.

שליד מבני ציבור יש לשמור מקומות חניה למכוניות של נכים. כמו כן,  ,החוק בישראל קובע. 44

במקומות שבהם אין חניה פנויה, נכים רשאים לחנות במקומות שבהם לנהגים אחרים אסור לחנות. חוק 

ל נכים להגיע למקומות ציבוריים, והוא מאפשר לנכים לתפקד כמו זה מבטא הכרה של המדינה בקושי ש

 .לעשות זאת יתר האוכלוסייה, בלי שהנכות תפריע להם

הסבר כיצד מדיניות זו באה  שהמדינה מבקשת לממש באמצעות החוק. והצג את המדיניותציין  -

 לידי ביטוי בקטע.

 

על מחירי תרופות המיועדות לקשישים. משרד הבריאות במדינה מסוימת החליט להעניק הנחות . 45

שהראו כי כמות התרופות שקשישים צורכים גדולה פי שניים מכמות  ,הטבה זו ניתנה לאור מחקרים

 התרופות שאוכלוסיות צעירות יותר צורכות.

הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי  מהי המדיניות שעל פיה ניתנה ההנחה דווקא לקשישים. והצגציין  -

 .טעביטוי בק
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זוכות לשיעור צפייה גבוה.  ,המדמות את המציאות )"תכניות ראליטי"( ,תכניות טלוויזיה ישראליות. 46

שלפי ההלכה היהודית אסור  ,נדרשו המשתתפים בכמה מהתכניות לאכול בעלי חיים ,בשנה האחרונה

ית, היא פוגעת לאכול. אני סבור שהטלת משימות כאלו על המשתתפים אינה ראויה כמדינה יהודית: ראש

שנית, משימות אלה מונעות מאדם שומר מצוות להשתתף בתכניות מסוג  .באופייה היהודי של המדינה

 , דבר שפוגע באחת מזכויותיו.בניגוד למי שאינו דתי ,זה

ציין והצג את הזכות הנפגעת למשתתף בתכנית, לפי כותב הקטע. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  -

 בקטע.

 

בתו של איש ציבור עיינה ללא רשותו ברשימת אנשי הקשר בטלפון של אביה, באמצעות אפליקציה . 47

המאפשרת לראות כיצד שמרו אנשי קשר את שמו של בעל המכשיר, לאחר שגם הם הורידו אפליקציה 

 זו. היא גילתה כי אביה נשמר על ידי אחד מאנשי הקשר כ"נוכל לא אמין".

ש, וציין כי ככל הנראה אנשים נוספים נחשפו לתיאור הגנאי המכפיש. האב החליט לתבוע את המכפי

לטענתו, התביעה הוגשה בשל כינוי פוגעני ומשפיל שרשם הנתבע באפליקציה, תוך ידיעה ברורה כי אין 

 ממש בכינוי משפיל זה ומתוך מטרה להשפילו בעיני הבריות. 

הסבר כיצד זכות  אשר עיינה בטלפון של אביה.ציין והצג את הזכות שבה פגעה בתו של איש הציבור כא. 

 זו באה לידי ביטוי בקטע.

הסבר כיצד זכות זו  ב. ציין והצג את הזכות של איש הציבור שנפגעה בהתאם לטענתו בכתב התביעה.

 באה לידי ביטוי בקטע.

 ]כתב: ישראל חמיאל[

 

עוסקת בחיפוש אחר זמר שייצג את . אחת מתכניות הטלוויזיה שמוגדרת "ריאליטי" )תכנית מציאות( 48

ישראל בתחרות האירוויזיון. לאחרונה התגלה כי התכנית דורשת מכל מתמודד להצהיר אם הוא שומר 

שבת או לא, וזאת כיוון שהאירוויזיון מתקיים בשבת ולכן צריך לדעת המתמודד שישנו סיכוי שיצטרך 

 לייצג את ישראל בשבת.

ת צעירים שומרי שבת אל הנהלת הרשות השנייה לטלוויזיה ודרשה בתגובה לפרסום הדברים פנתה קבוצ

שקריטריון זה של "שמירת שבת" לא יהיה רלוונטי בסינון המתמודדים לקראת התכנית. לטענתם בניגוד 

 למתמודדים אחרים שאינם שומרים שבת, אותם פוסלים באופן מיידי ובכך פוגעים בזכויותיהם.

טענת קבוצת הצעירים שומרי השבת. הסבר כיצד זכות זו באה ציין והצג מהי הזכות שנפגעת ל -

 לידי ביטוי בקטע.

 

אחד  את המשפט בבית תבעה לאומי לביטוח המוסד של בסניף מאבטחת בתפקיד שעבדה . צעירה49

 להשפיל אותה נועדו שלו והמילים, גזעניות באמירות כלפיה התבטא העובד, לטענתה. בסניף העובדים

 .לאור את הצדק ויוציא מקום אין לגזענות כי שיצהיר המשפט מבית מבקשת היא לכן. בתדמיתה ולפגוע

 .בקטע ביטוי לידי באה זו זכות כיצד הסבר  .טענתה לפי, שנפגעה העובדת של זכותה את והצג ציין -

 

 בעקבות. לתינוקות מילה ברית עריכת תיאסר שלפיה חוק הצעת הוגשה אירופה ממדינות . באחת50

 מנהיגי לדברי. החוק הצעת נגד לפעול זו במדינה והיהודים המוסלמים קהילות החלו ההצעההגשת 

 ומן היהודים מן ימנע זה וחוק, ובאסלאם ביהדות חשובה מצווה היא מילה ברית ,האלה הקהילות

 .זו לקיימה במדינה החיים המוסלמים

 .בקטע ביטוי לידי באה זו זכות כיצד הסבר .הקהילות מנהיגי פעלו שבשמה זכותה את והצג ציין -
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במדינות רבות בעולם יש כיום מודעות לצורך בצמצום השימוש במקורות אנרגייה שונים. בהתאם . 51

לכך מדינות אלו מעודדות בעלי מכוניות ישנות הצורכות דלק רב, למסור את מכוניתם לגריטה )ִמחזור 

ערכה הכספי, יקבלו מוסרי המכוניות לגריטה המתכת(. בתמורה למסירת מכוניתם, וכדי שלא יפסידו את 

 פיצוי כספי גדול.

 של בעלי המכוניות, המתממשת באמצעות הפיצוי על מכוניתם. הזכות ציין והצג את -

 הסבר כיצד מימוש זכות זו בא לידי ביטוי בקטע

 

ָמנַת יֶֶתר היא כיום הגורם מספר אחת לבעיות בריאות בארצות־הברית. כדי . 52 להילחם בתופעה זו, ַהשְׁ

 החליט הממשל ליזום תכנית ארצית.

הועלו כמה הצעות. ההצעה הראשונה הייתה לאסור מכירה של מזון שיש בו אחוזי שומן גבוהים מאוד, 

במסעדות ובקפטריות של בתי ספר. ההצעה השנייה הייתה לציין בתעודת הגמר של בית הספר התיכון 

מהרצוי. קבוצת תלמידים הביעה התנגדות להצעה השנייה, את משקל התלמיד, ואם משקל זה חורג 

 בטענה שאינם מסכימים שבתעודה יצוינו נתוניהם הגופניים.

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  .ראשונהעל איזו זכות הממשל מבקש להגן בהצעה ה והצגציין  -

 בקטע.

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. .שנייהאיזו זכות תיפגע אם תתקבל ההצעה ה ציין והצג -

 

מועצה מקומית בצפון הארץ מצאה שתושבים רבים בתחומה לא שילמו לה מסים כנדרש. בתגובה  .53

הכריזה המועצה שבכל חודש היא תציין בעמוד השער של העיתון המקומי את שמות החייבים לה ואת 

 סכום החוב שלהם.

ד זה יפגע. בזכות בסיסית שלהם, וכי אין להתנות זכות בקיום תושבים פנו לבית משפט בטענה שצע

 חובה.

הסבר כיצד  איזו זכות של התושבים תיפגע אם המועצה תנקוט את הצעד שעליו הכריזה. ציין והצג -

 זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

מיוחד להעלאת אישה נכה, המתגוררת בקומה העליונה בבניין ללא מעלית, התקינה ַמֲעלֹון )מתקן . 54

כיסא גלגלים(. מתקן זה מאפשר לה להגיע לקומת מגוריה ולהיכנס לדירתה באופן עצמאי, כמו כל דייר 

 אחר בבניין.

השכנים של הדיירת הנכה דרשו ממנה לפרק את המעלון, בטענה שהוא מכער את חדר המדרגות ומוריד 

 את מחירי הדירות שלהם.

 נכה לממש באמצעות התקנת המעלון.א. ציין והצג זכות שביקשה הדיירת ה

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.    

 ב. ציין והצג את הזכות שבשמה דרשו השכנים מהדיירת לפרק את המעלון.

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.    

 

ת במרפסות דירותיהם . בעלי בניין באחת הערים בקנדה אסרו על יהודים שגרו באותו בניין לבנות סוכו55

בחג הסוכות. כך נמנע מהדיירים היהודים לקיים את אחת ממצוות החג. הדיירים היהודים עתרו לבית 

המשפט העליון בדרישה לבטל את האיסור על בניית הסוכות. הם טענו שאיסור זה פוגע באחת 

 מזכויותיהם.

ות סוכות במהלך החג, במרפסות של בית המשפט העליון קיבל את העתירה, ופסק כי ליהודים מותר לבנ

 דירות הנמצאות בבתים משותפים, גם אם בעלי הבניינים מתנגדים לכך.
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 בקטע. יהסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטו ציין והצג את הזכות שבית המשפט הגן עליה בהחלטתו. -

 

לצייר על קירות יורק ניצב מבנה נטוש. בעל המבנה אפשר לאמני רחוב -בלב אזור תעשייה בניו. 56

המבנה ציורים צבעוניים. באמצעות הציורים הדגישו האמנים רעיונות חברתיים בדרך מקורית וחדשנית 

והפכו את המקום לאתר תיירות שמבקרים רבים מגיעים אליו. לאחרונה החליט בעל המבנה להרוס אותו 

 ולבנות על שטחו בנייני מגורים.

פט בעיר בניסיון למנוע את הרס המבנה. בתום הדיון פסק קבוצה של חובבי אמנות פנתה לבית המש

השופט כי על אף חשיבות קיומה של אמנות רחוב מסוג זה אי־אפשר להיענות לפנייה כי המבנה שייך 

 לבעליו, ולכן אישר השופט את הריסתו.

ביטוי הסבר כיצד זכות זו באה לידי  שמימשו האמנים כשציירו את ציוריהם. זכותא. ציין והצג את ה

 בקטע.

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. שבית המשפט הגן עליה בפסיקתו. זכותב. ציין והצג את ה

 

ראש עיר מסוים החליט להעביר תקציב מיוחד בשנתיים הבאות לבתי ספר שאיכות ההוראה בהם . 57

 האחרים. נמוכה. בכך הוא ביקש לעזור להם להשוות את רמה ההוראה בהם לזו שבבתי הספר

הורים רבים ביקשו לדעת אילו בתי ספר יקבלו את התקציב המיוחד. הם טענו שברצונם לעקוב אחרי 

, הפעילות של בתי הספר האלה ולהבטיח שהתקציב המיוחד אכן יסייע לשיפור איכות ההוראה של ילדיהם

עירייה שפרסום בתשובה לבקשתם ענה דובר ה ובכך להבטיח שהשלטון מנתב בצורה נכונה את הכספים.

 השמות של בתי הספר ייצור להם תדמית שלילית, ולכן העירייה תימנע מכך.

א. ציין והצג את המדיניות )הבחנה, העדפה מתקנת או אפליה( שבאה לידי ביטוי בהחלטה של ראש 

 הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע. העיר.

באה לידי ביטוי  הסבר כיצד זכות זו שבאה לידי ביטוי בבקשת ההורים. אחת אזרחית זכותב. ציין והצג 

 בקטע.

 

רופא נתבע על כך שהטיפול שהעניק לאדם מסוים פגע בבריאותו במקום לרפא אותו. במהלך המשפט . 58

 ביקש הרופא להביא עדים שקיבלו ממנו בעבר אותו טיפול, כדי שיעידו שהטיפול בהם הצליח.

שו שהקהל לא יהיה נוכח באולם בית המשפט בזמן שהם יעידו, כדי שלא לחשוף העדים שזומנו ביק

בציבור את מצבם הרפואי. השופט דחה את הבקשה, כי חשש שאם ייענה לה יפגע בזכות מסוימת של 

 הרופא. עם זאת הוא הרשה לעדים להעיד בלי לרשוף את שמם ואת פניהם.

הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  ביטוי בבקשתם. א. ציין והצג את הזכות של העדים, שבאה לידי

 בקטע.

ב. ציין והצג את הזכות שבשמה דחה השופט את בקשת העדים. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי 

 בקטע.

 

מגדל אייפל בצרפת הוא אתר מפורסם המושך אליו תיירים מכל העולם. לאחרונה החלה החברה . 59

אזור המגדל בלילות, ובכך למנוע את הגישה אליו. תיירים המבקרים המפעילה את האתר לחסום את 

 בצרפת טוענים כי חסימה זו, המונעת מהם לראות את המגדל מקרוב, פוגעת בזכות שלהם.

הסבר כיצד זכות זאת  של התיירים שעלולה להיפגע לטענתם מחסימת האזור. הזכות ציין והצג את -

 באה לידי ביטוי בקטע
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 יות ]זכויות האזרח[זכויות פוליט
 

לשותפות בניהול ו זכויות פוליטיות הינן זכויות הקשורות לתחום הפוליטי
חלקן זכויות אזרח בלבד, וחלקן מבוססות על ). המסגרת המדינית

 (הזכויות הטבעיות של כל אדם

: הזכות לבחור ולהיבחר, והזכות זכויות פוליטיות שהן זכויות אזרח
בבחירות )מוענקות לאזרחי המדינה להתארגן כמפלגה המתמודדת 

 בלבד(

: חופש ההפגנה והמחאה זכויות פוליטיות הנובעות מזכויות טבעיות
 והאפשרות לבקר את השלטון )אינן מוגבלות לאזרחי המדינה( 

 

חבר כנסת הגיש עתירה לבג"ץ, ודרש מבית המשפט למנוע מחברת כנסת ממפלגה מסוימת להתמודד 

היא תמכה במהלך הכהונה בטרור ובארגוני טרור. לטענתו של העותר "לא  בבחירות לכנסת, בטענה כי

ייתכן שחברת כנסת במדינת ישראל תוכל להתמודד שוב ברשימה כשהיא תמכה בתחומים שאסורים על 

 פי חוק". חברת הכנסת השיבה כי "מניעת ההתמודדות תפגע באחת מזכויותיה".

 

לטענת חברת הכנסת. הסבר כיצד סוג זכות זה באה לידי  שעלול להיפגע סוג הזכויותציין והצג את  -

 ביטוי בקטע.

 

 תשובה:

 זכויות פוליטיות. -ז

זכויות פוליטיות הן זכויות שקשורות לתחום הפוליטי, כמו הזכות לבחור ולהיבחר והן מוענקות  -ה

שאינן לאזרחי המדינה, וחלקן הן זכויות טבעיות כמו חופש ההפגנה והאפשרות לבקר את השלטון 

 מוגבלות.

"חברת הכנסת השיבה כי, מניעת ההתמודדות תפגע באחת מזכויותיה". מכאן נובע שהזכות שנפגעת  -ב 

היא הזכות להיבחר, שהיא חלק מזכויות אזרחיות שמוענקות לכל אזרח במדינה, כפי שבקטע חברת 

 הכנסת מתנגדת למנוע את ההתמודדות שלה, המאפשרת לה להיבחר.

 

עוסקים אלפי אנשים מטעם המדינה בארגון הבחירות כדי להבטיח את התנהלותן התקינה.  ביום הבחירות

רבים מהם עושים זאת הרחק מן המקום שבו הם אמורים להצביע, לכן קשה להם לממש את זכותם. כדי 

פיה מי שממלא תפקיד מטעם המדינה בארגון -לאפשר להם להצביע, הוגשה לכנסת הצעת חוק שעל

 להצביע שבוע לפני המועד הרשמי שלהן. הבחירות יכול

שהצעת החוק נועדה לממש. הסבר כיצד סוג הזכויות הזה בא לידי ביטוי  סוג הזכויותציין והצג את  -

 בקטע.
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 זכויות הקבוצה והמיעוט
 

)מוצא, תרבות,  לקבוצות שהבסיס שלהן הוא אתניזכויות הקבוצה ניתנות  ✓
 מדובר במיעוטים לאומיים.. לרוב מיעוט במדינהגזע( אשר הן 

באות לידי ביטוי בתחומי השפה, החינוך, התרבות וייצוג הזכויות האלה  ✓
 ה.הקבוצה במוסדות המדינ

 להסדיר את הזהות והייחודיות של הקבוצההזכויות האלו היא מטרת  ✓
המדינה היא זו שקובעת את היקף במדינה מבחינת השוני האתני שלה. 

ת התמיכה של מוסדות המדינה בקבוצות ואת מיד הענקת הזכויות האלה
 אלה.

 

לאום אחד עיקרי רוב מדינות העולם מוגדרות "מדינות לאום". המשמעות היא שהן מדינות בהן יש 

לאומיות -במדינה. גם במדינות שהם דו מיעוטובנוסף אליו יש עוד מספר לאומים שהם  שהוא הרוב

יות )בהן יש שלושה ויותר לאומים גדולים ומרכזיים( לאומ-)בהן יש שני לאומים גדולים מרכזיים( או רב

 חלק מהרוב הלאומי.  שהם לאישנם מיעוטים החיים במדינה  -

אתניים -צריכה להתייחס לאותם לאומים מדינת הלאוםקיימות מספר גישות בעולם הדמוקרטי כיצד 

 . ות המיעוטגישה המכירה בזכוישהם מיעוט במדינה. הגישה הנפוצה ברוב מדינות הלאום היא 

גישה זו מאפשרת למיעוט האתני או החברתי המתגורר במדינה לחיות עפ"י אורחות חייו, אמונתו הדתית, 

פולחנו הדתי וכו'. גישה זו מאמינה שיש לשמור ולשמר את הזהות המיוחדת של המיעוט באמצעות 

 -ולמם. יותר מכך חוקים, תקנות והוראות שמאפשרות למיעוטים אלה לקיים את חייהם לפי השקפת ע

צריכה לדאוג לשימור הזהות של המיעוט באמצעות  היא עצמההמדינה הפועלת לפי גישה זו מאמינה כי 

 באופן נפרד מהרוב הלאומי באותה המדינה. -מספר מרכיבים: שפה, ייצוג, דת ופולחן וחינוך 

 מית שנייה".במקרים רבים תהיה בעלת מעמד מיוחד או שתוגדר אפילו כ"שפה רש שפת המיעוט

ייעשה על בסיס כוחו הפוליטי של המיעוט, תתאפשר העדפה מתקנת לבני המיעוט כדי  המיעוט ייצוג

 לסייע בייצוגם במוסדות הממשל ומקומות העבודה.

 יוכר באופן רשמי ומקומות הקדושים למיעוט זה יוכרו רשמית כמקומות קדושים. דת ופולחן של המיעוט

 נפרד יינתן למיעוט במדינה, כדי לקדם את הזהות הנפרדת של מיעוט זה מהרוב. חינוך 

 

ברוב המקרים מדובר על מיעוט על בסיס אתני השונה מהרוב האתני במדינה, אבל ישנה הכרה גם 

 דתי במרבית המדינות. -במיעוטים על בסיס חברתי
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 ביטוי הזכויות לקבוצות המיעוט בתחומי המדינה 
 

 

 

 

 

 

 

 

*למרות המצויין בתרשים, ברוב המקרים נושא קבוצות המיעוט יבוא לידי ביטוי בקרב קבוצות מיעוט 

 כמו דתיים, להט"בים ועוד. אתני )כמו הערבים, הנוצרים והדרוזים( ולא בקרב קבוצות מיעוט תרבותי

 

)"אפרטהייד"(  שוויון-חבר כנסת ערבי התארח בכנס בבריטניה, במהלכו טען כי מדינת ישראל מנהיגה אי

כנגד הערבים ומדירה אותם מהמציאות הישראלית. חבר כנסת מטעם מפלגה אחרת הגיב במהלך הכנס 

שוויון, אלא שחבר -על דבריו של חבר הכנסת שמנגד, ואמר כי מדינת ישראל, לא רק שאינה מנהיגה אי

מאוכלוסיית  20%הכנסת הערבי הוא ההוכחה לכך. לשיטתו, מכיוון שהיא מאפשרת לציבור שמהווה 

 המדינה לקחת חלק בקביעת המציאות הישראלית בכנסת ע"י נציגיו, היא אינה מדירה אותם.

 

שניתן למיעוט הערבי, כפי שבא לידי ביטוי בדברי חבר הכנסת השני.  סוג הזכויותציין והצג מהו  -

 הסבר כיצד סוג זכויות זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

 התשובה:

 זכויות קבוצתיות. -ז

זכויות הקבוצות ניתנות לקבוצות אתניות או למיעוטים אתניים בתחומי השפה, החינוך, התרבות  -ה

והייצוג. המטרה של זכויות אלה, להסדיר את זהותה של הקבוצה האתנית במדינה, והמדינה קובעת את 

 היקף התמיכה המוסדית בהן.

הכנסת הערבי הוא ההוכחה לכך, שכן  שוויון, אלא שחבר-"מדינת ישראל, לא רק שאינה מנהיגה אי -ב

מאוכלוסיית המדינה". מכאן נובע שסוג הזכויות שבא לידי ביטוי  20%היא מאפשרת לציבור שמהווה 

 -בדברי חבר הכנסת השני הם זכויות הקבוצה, כיוון שחבר הכנסת טוען שדווקא חבר הכנסת הערבי 

 ידי ייצוג שלהם בכנסת.-ות הישראלית עלהוא עצמו הוכחה לשילוב של המיעוט הערבי בחיי הציבורי

 

 

לממש את זכויות הקבוצה שלהם בשני  ,הסבר כיצד מדינת ישראל מאפשרת למיעוטים החיים בה. 60

 .תחומים
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 לבין זכויות אדם ואזרח הסבר מהו ההבדל בין זכויות קבוצה. 61

 

והדרוזים, הודיעה רשות הטבע והגנים כי תערוך בשמורות לכבוד חג הקורבן, שחוגגים המוסלמים . 62

הטבע סיורים וסדנאות בשפה הערבית ותפיק עלוני הסברה ומערכי הדרכה בערבית. פעילויות אלו 

מיועדות לחוגגים, שמבלים ונופשים בשמורות במהלך החג. המבקרים בשמורות הביעו שביעות רצון מן 

 ילויות אלו בכל ימות השנה.היוזמה, וביקשו כי הרשות תמשיך בפע

 

ציין והצג את סוג הזכויות שמתממש באמצעות היוזמה של רשות הטבע והגנים. הסבר כיצד סוג  -

 הזכויות הזה בא לידי ביטוי בקטע

 

-רתיותחבזכויות 
 כלכליות

להבטיח קיום אנושי ידי המדינה במטרה -מוענקות עלזכויות אלו 
ביניהן הזכות לשירותי ( להבטיח רמת חיים בסיסית)ו בכבוד

בריאות, לחינוך, לביטחון סוציאלי ולרמת חיים בסיסית, לדיור, 
 לזכויות עובדים.

מתן בדרך של הקצאת משאבים וזכויות אלה מעניקה המדינה 
 שירותים ציבוריים.

. כלכלית-חברתית תלויים במדיניות היקף ואופי זכויות אלה
במדינות דמוקרטיות רבות זכויות אלה מוענקות בצורה מוגבלת )

 (.ומדודה

 

 הזכות לבריאות, חינוך, דיור, רווחה ורמת חיים
 

בריאות )טיפול 

 רפואי(

 רווחה ורמת חיים דיור חינוך

זכותו של אדם לקבל 

טיפול רפואי ראוי, 

בכל מקרה שיזדקק 

 לכך.

זכותו של אדם לרכוש 

השכלה במגוון 

תחומים עפ"י השקפת 

 עולמו.

זכותו של אדם לקורת 

גג, שתאפשר לו רמת 

 חיים נורמטיבית.

זכותו של אדם 

לרווחה חברתית 

וכלכלית, שתעניק לו 

איכות בסיס קיומי של 

 חיים בסיסית.

זכויות אלו לא נשאלות כפרטי הזכויות 
. סוג זכויות)בריאות, חינוך וכו'( אלא כ

באופן מלא על אולם כדי לענות 
השאלה, יש להסביר בביסוס את 

 ההגדרה של הזכות. הרלוונטית.
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. מטרת הרפורמה להביא למצב שבו לכל אזרח, ללא הבדל של חדשהנשיא ארה"ב ביקש לבצע רפורמה 

הכנסה, יהיה ביטוח רפואי שיבטיח לו קבלת טיפול רפואי בכל עת שיזדקק לו. לפיכך, יחויב כל אזרח 

 .לרכוש תכנית ביטוח בריאות בעזרת המדינה

שבא לידי ביטוי ברפורמה שיזם הנשיא. הסבר כיצד סוג זכויות זה בא לידי  הזכויות,סוג ציין והצג מהו 

 ביטוי בקטע.

 

 :תשובה

 זכויות חברתיות. -ז

כלכלית, שנועדו להבטיח רמת חיים -זכויות שמוענקות ע"י המדינה בהתאם להשקפתה החברתית -ה

 בסיסית. ע"י הקצאת משאבים ושירותים מיוחדים לשם כך. 

שיבטיח  ,ת הרפורמה להביא למצב שבו לכל אזרח, ללא הבדל של הכנסה, יהיה ביטוח רפואימטר" -ב

כיוון שנשיא  זכויות חברתיות,". מכאן נובע שסוג הזכויות הוא לו קבלת טיפול רפואי בכל עת שיזדקק לו

ואי לכלל התושבים ע"י כך שיהיה ביטוח רפ לטיפול רפואי )בריאות(ארה"ב מבקש להעניק את הזכות 

 לכל אזרח.

 

 זכויות עובדים ותנאי עבודה
 . זכויות שהמדינה מחייבת את המעסיקים להעניק לעובדים על פי חוק

כוללת מרכיבים כגון )חובה לציין , הזכות של כל אדם לתנאי עבודה בסיסיים והוגנים
דוגמא אחת(: קביעת שכר מינימום, הגבלת מספר שעות עבודה, הבטחת שכר שווה 

 . ה שווה, מתן ימי חופשה, הגנה מפני פיטורים שרירותייםעבור עבוד

במדינות )כלכלית / -חברתיתהתלויים במדיניות ]של זכויות אלו[ היקפן ואופיין 
 .ומדודה (דמוקרטיות רבות זכויות אלה מוענקות בצורה מוגבלת

 

ר עבודתה מלצרית תבעה את המעביד שלה בבית הדין לעבודה. המלצרית טענה כי המעביד קבע ששכ

 יורכב רק מהתשר )טיפ( שתקבל מהסועדים, והוא מסרב לשלם לה שכר אחר עבור עבודתה.

בית המשפט קיבל את תביעת המלצרית וקבע שבעל המסעדה חייב לשלם לה שכר עבור עבודתה, כפי 

 שקבוע בחוק.

לידי ביטוי ט. הסבר כיצד זכות זו באה ות שבשמה פנתה המלצרית לבית המשפאת הזכ והצגציין  -

 בקטע.

 

 תשובה:

 הזכות להעסקה הוגנת -ז

המדינה מחויבת אל המעבידים להעניק זכויות מסוימות לעובדים. זכותו של כל אדם לתנאי עבודה  -ה

 הוגנים ובסיסיים, כולל שכר מינימום, הגבלת שעות העבודה ועוד. 
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" ם לה שכר עבור עבודתהבית המשפט קיבל את תביעת המלצרית וקבע שבעל המסעדה חייב לשל" -ב

מכאן רואים שהזכות שבשמה פנתה המלצרית לבית המשפט היא הזכות להעסקה הוגנת כיוון שהמעביד 

 שלה סירב לשלם לה שכר, בניגוד לחוק, מעבר לתשר שהיא הרוויחה.

 

 מקבץ שאלות בנושא זכויות חברתיות
 

בשנים האחרונות גדל מספר הנבחנים במבחני הנהיגה המעשיים בישראל, ולכן נוצר עומס גדול על . 63

בוחני הנהיגה. הבוחנים טענו שכעת הם צריכים לעבוד שעות רבות יותר מבעבר. לכן הם דרשו ממשרד 

התחבורה שמעסיק אותם להתאים את היקף המשרות שלהם לנסיבות החדשות שנוצרו, ובכך להקל את 

 העומס עליהם. דרישותיהם לא נענו, והם פתחו בעיצומים ולא קיימו מבחנים.

הסבר כיצד סוג זכויות זה בא לידי  , לטענת בוחני הנהיגה.השנפגע הזכות החברתית ציין והצג את -

 ביטוי בקטע.

 

בו תרופות רבות מסופקות במחירים מוזלים  ,משרד הבריאות החליט לצמצם את "סל התרופות". 64

במשרדי  ,ומסובסדים לחולים במחלות שונות. צעד זה הוא אחד מן הצעדים בו נוקטת הממשלה לאחרונה

 .הכלכלית שאימצה הגישהוזאת בשל  ,הממשלה השונים

ד סוג הסבר כיצצמצום סל התרופות, לטענת המפגינים. שנפגע בעקבות  סוג הזכויותוהצג מהו ציין  -

 .זכויות זה בא לידי ביטוי בקטע

 

במהלך שנת הלימודים, בלי לקבל אישור ממנהל ביה"ס.  ,תלמיד יצא לחופשה בחו"ל עם משפחתו. 65

כאשר חזר לארץ, הודיע לו המנהל כי הוא מושעה מהלימודים בגלל מעשהו. התלמיד התלונן במשרד 

נה התברר שמנהל ביה"ס נהג כשורה, משום בטענה שההשעיה פוגעת בהשכלתו. בבדיקת התלו ,החינוך

 שתקנות משרד החינוך מתירות להעניש תלמיד בהשעיה מבית הספר.

 שנפגע לטענת התלמיד. הסבר כיצד סוג זכויות זה בא לידי ביטוי בקטע. סוג הזכויותוהצג את ציין  -

 

עלתה לדיון השאלה  ,יבדיון שנערך בממשלה לאחר פיגוע שאירע בירושלים ע"י מחבל ערבי ישראל. 66

כי צעד זה עלול לפגוע באחת מזכויות דיירי  ,בנוגע להריסת ביתו של המחבל. אחד מהשרים טען בישיבה

 עתידיים.ההבית, וכי ספק אם יש בצעד זה אלמנט של הרתעה למחבלים 

לידי הסבר כיצד סוג זכויות זה בא הריסת בית המחבל. שעלול לפגוע בו  סוג הזכויותוהצג את ציין  -

 ביטוי בקטע.

 

הבונים בנייני מגורים להשכרה.  ,במדינה מסוימת באירופה הממשלה נותנת מענקים כספיים לקבלנים. 67

אחד התנאים שהעמידה הממשלה לקבלת מענקים אלה הוא שהקבלנים ישכירו אחוז מסוים מהדירות 

 ם.תמורת תשלום סמלי, לאנשים שאינם יכולים לשלם את דמי השכירות המקובלי

הסבר כיצד סוג זכויות זה  שהממשלה מבקשת לממש באמצעות המענקים. סוג הזכותאת  והצגציין  -

 באה לידי ביטוי בקטע.
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 גישות חברתיות כלכליות
 

ברחבי העולם הדמוקרטי נהוגות שתי גישות לגבי של הערכים המרכזיים של העולם 

עקרון/ערך השוויון ועקרון/ערך החירות. שני עקרונות אלו מתנגשים  -הדמוקרטי 

זה עם זה כשמנסים ליישם אותם. ישנן מדינות המעדיפות ליישם את השוויון 

כלכלי על פני החירות האישית, וישנם המעדיפות ליישם את החירות -החברתי

 כלכלי.-האישית על פני השוויון החברתי

 .הפרק שלפנינו עוסק בנושא זה

 הגישה הליברלית
הכלכלית, מאמינה בעדיפות לערך החירות מדינה שפועלת עפ"י גישה זו 

כיוון שהחירות תקדם את טובת המדינה  כלכלי - על פני  השוויון החברתי
 כולה ובתוכה את החלשים.

במסגרת שוק חופשי, ולכן  זמה פרטית ותחרותויתעודד המדינה 
, כלכלי-בתחום החברתי מצומצמתתהיה המדינה של מעורבות ה

הממשלה בשל כך  לדוגמה: הפרטה, קיצוץ תקציבים, צמצום קצבאות.
 .תומכת בצמצום המיסים למינימום

 

כי בתוך חמש שנים יוקמו שני נמלי ים חדשים בישראל. המטרה,  ,שר האוצר הודיע במסיבת עיתונאים

ה בישראל. ם הגבוהים של המחיוריד את המחיריכך הסביר, היא לאפשר תחרות בין הנמלים ובכך לה

והבהירו כי הם יפגינו כנגד גישתו זו של שר האוצר. גם ראש  ,נציגי ועדי העובדים הגיבו בזעם להחלטה

ישראל היא מדינה קטנה מדי לעוד נמלים, במיוחד שהדבר עלול לפגוע בפרנסתם "כי  ,האופוזיציה טענה

טיים במדינות קטנות לא הצליחו להוכיח את נמלים פר". לטענתה, "של עשרות אלפי אנשים בישראל

 ."פתיחתם

כלכלית תומך שר האוצר. הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי -ציין והצג באיזו גישה חברתית -

 .בקטע

 

 :תשובה

 .כלכלית ליברלית-חברתיתגישה  -ז

יוזמה כלכלית שמאמינה בערך החירות יותר מערך השוויון החברתי, היא מעודדת -גישה חברתית -ה

פרטית ומעודדת כלכלה חופשית תוך כדי מעורבות מצומצמת של המדינה בכלכלה, ושמה את הפרט 

 במרכז.
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". מכאן נובע לאפשר תחרות בין הנמלים ובכך להוריד את המחירים הגבוהים של המחייה בישראל" -ב

שית כדי כלכלית הליברלית, כיוון ששר האוצר רוצה לאפשר תחרות חופ-שמדובר בגישה החברתית

 להוריד מחירים, דבר שיאפשר יוזמה פרטית וצמצום האחריות של המדינה בכלכלה.

 

 דמוקרטית-הגישה הסוציאל
-בעדיפות השוויון החברתימדינה שפועלת לפי גישה זו מאמינה 

 פני החירות הכלכלית.-כלכלי על

שם הסולידריות ב שוויון כלכלי וצמצום פערים מקדמתהיא מדינה זו 
תוך  כלכלי מהמדינה-הפרט יכול להישען על סיוע חברתיו, ]אחדות[

 הדגשת האחריות של המדינה כלפי החלש. 

כלכלי במידה רבה -מעורבת בתחום החברתי בגלל זה, מדינה זו
להבטיח קיום בסיסי כדי רחבה  ומחויבת ליצור רשת ביטחון סוציאלי

לדוגמה: סבסוד שירותים, הענקת שירותים  בכבוד לכל אדם.
 רתיים, חקיקה חברתית, הלאמה ועוד.חב

 מיסוי גבוה על העשירונים העליונים.לשם כך ה

 

באחת ממדינות אירופה היה נהוג חינוך חינם לאזרחים. המדינה מימנה את כל הוצאות מערכת החינוך, 

סיום הלימודים באוניברסיטה. לאחרונה הוחלט לקצץ את תקציב החינוך ולדרוש למגן הילדים ועד 

 עבור הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות. ,מהסטודנטים לשלם שכר לימוד

הקיצוץ בתקציב  לפניכלכלית שבאה לידי ביטוי במדיניות הממשלה -את הגישה החברתית והצגציין  -

 .הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטעהחינוך. 

 

 תשובה:

 דמוקרטית-הגישה הסוציאל -ז

כלכלי יותר מאשר את החירות, והיא מקדמת -דגישה את השוויון החברתיכלכלית, שמ-גישה חברתית -ה

שוויון כלכלי וצמצום פערים בחברה. הפרט יכול להישען על סיוע חברתי מהמדינה, כאשר המדינה 

כלכלי, כדי ליצור רשת -מדגישה את האחריות שלה כלפי החלש והיא מעורב במידה רבה בתחום החברתי

 ום בסיסי בכבוד. ביטחון רחבה ולהבטיח קי

". ם ועד סיום הלימודים באוניברסיטההמדינה מימנה את כל הוצאות מערכת החינוך, מגן הילדי" -ב

דמוקרטית, כיוון שהמדינה -מכאן נובע שהגישה שהייתה לפני הקיצוץ בתקציב החינוך היא סוציאל

חברתי ומתערבת -ון כלכלימובילה לצמצום פערים בחברה ע"י החינוך שניתן חינם. בכך היא יוצרת שווי

 יותר בתחום החברתי, במטרה ליצור רשת ביטחון לצמצום פערים.

 

 סמן בעיגול את התשובה הנכונה:
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 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שמאמינה בצמצום פערים היא בעלת גישה

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שמעניקה ביטוח רפואי מורחב היא בעלת גישה

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל שתקים בתי חולים פרטיים היא בעלת גישהמדינה 

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שיהיו בה מונופולים )מפעלים ללא תחרות( היא

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שהמיסוי בה גבוה היא

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שמעניקה תחרות כלכלית היא

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל ביטוח לאומי מורחב לקשישים ולנזקקים היאמדינה שיש בה 

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שיש בה נמלי ים ששייכים למדינה היא

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שמטילה מיסוי בעיקר על השכבות העליונות

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שפועלת לצמצום פערים בחברה

מדינה שמעדיפה את החירות הכלכלית מאשר את השוויון 

 הכלכלי היא

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שמעניקה חיסונים ללא עלות לתושבים היא

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה שמסייעת לנזקקים לרכוש דירה היא

 דמוקרטית/ליברלית-סוציאל מדינה בה המיסוי נמוך באופן יחסי היא

 

 

-מקבץ שאלות בנושא גישות חברתיות
 כלכליות

 

 תגבההכריזה על שינוי במדיניות הכלכלית שלה. לפי המדיניות החדשה,  ,הממשלה במדינה מסוימת. 68

סים נמוכים יותר מהמסים שגבתה בעבר, אך היא תתחיל לגבות מהאזרחים יהמדינה מכלל האזרחים מ

 תי החינוך והבריאות, שעד היום ניתנו להם חינם.תשלום עבור שירו

הסבר כיצד גישה זו  את הגישה למדינה דמוקרטית, שבאה לידי ביטוי במדיניות החדשה. והצגציין  -

 .באה לידי ביטוי בקטע
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ולפיה יושקעו מיליוני שקלים בבתי ספר בפריפריה.  ,משרד החינוך החליט על הפעלת תכנית חדשה. 69

ההשקעה הכספית מיועדת להקמת מעבדות מחשבים משוכללות ולהוספת מגמות לימוד. מטרת התכנית 

 ,היא לאפשר לבוגרי בתי ספר רבים יותר להתקבל ללא קושי למוסדות להשכלה גבוהה. הכוונה היא

ם ליישובים בפריפריה, וישתלבו במקצועות מובילים שהבוגרים המשכילים יחזרו לאחר סיום לימודיה

 שנדרשים במשק הישראלי. כך יתאפשר פיתוח כלכלי ותעסוקתי של האזור, לתועלת כלל האוכלוסייה.

דמוקרטית( שמשתקפת בהחלטה של -כלכלית )ליברלית או סוציאל-ציין והצג את הגישה החברתית -

 יטוי בקטע.הסבר כיצד גישה זו באה לידי ב משרד החינוך.

 

הורתה ועדת הכספים של הכנסת לממשלה לפתוח חיסכון אישי לכל ילד בישראל. על  ,בעת האחרונה. 70

עד שימלאו לו שמונה  ,פי ההחלטה, בכל חודש תעביר המדינה לחשבון החיסכון של כל ילד סכום קבוע

שתלב בחברה כמו כל עשרה שנה. כספי החיסכון יאפשרו לכל צעיר לרכוש השכלה וידע, וכך יוכל לה

 צעיר אחר, בלי קשר למצב הכלכלי של משפחתו.

הסבר כיצד  כלכלית שבאה לידי ביטוי בהחלטה של ועדת הכספים. - ציין והצג את הגישה החברתית -

 גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

גים החליטה הממשלה לנקוט צעדים כלכליים חדשים בשוק הד ,עקב המחסור בדגים למאכל בארץ. 71

ולבטל את המסים על יבוא דגים מחוץ לארץ. בממשלה מקווים כי צעד זה יעודד יבוא חופשי של דגים 

יהיה אפשר להוזיל  ,ויגביר את התחרות בין הסוחרים ואת התחרות בין רשתות השיווק. בדרך זו ,לארץ

 את מחירם של הדגים לצרכנים.

הסבר כיצד  י ביטוי בצעדים הכלכליים החדשים.שבאה ליד ,כלכלית – ציין והצג את הגישה החברתית -

 כלכלית זו באה לידי ביטוי בקטע.-גישה חברתית

 

העבירה הממשלה  ,בשנים האחרונות נעשה ניסיון להפריט חלק משירותי התעסוקה. במסגרת הניסיון. 72

לידי חברות פרטיות את האחריות להכשרה מקצועית ולמציאת עבודה עבור קבוצות מסוימות של 

 מובטלים.

בדיון שנערך בכנסת התברר שחברות אלו לא עמדו ביעדים שהוצבו להן, ורבים מדי נשארו מובטלים. 

אחריות לדאגה למובטלים משום שהמדינה הסירה מעצמה את ה ,אחד מחברי הכנסת טען שהניסיון נכשל

 ולא פיקחה כראוי על פעילות החברות.

הסבר כיצד  שלדברי חבר הכנסת נקטה המדינה במקרה זה. ,חברתית-ציין והצג את הגישה הכלכלית -

 גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

 בניסיון להתמודד עם המשבר הכלכלי בארץ. ,לאחרונה גיבשה ממשלת ישראל תכנית כלכלית חדשה. 73

במסגרת תכנית זו הוחלט, בין היתר, לקצץ בתקציבי הרווחה ולצמצם את קצבאות הביטוי הלאומי לנכים, 

 הוריות, למובטלים ולנתמכים אחרים.-לאמהות חד

כדי להפוך את התכנית הכלכלית הזו לחוק, היא הובאה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת, ושם נמתחה 

 ם.עליה ביקורת קשה ע"י חברי כנסת רבי

נציג הממשלה שהוזמן לישיבת הוועדה אמר בדיון: "הממשלה אינה יכולה להעלות את המסים שכלל 

האזרחים משלמים, כדי שאפשר יהיה להמשיך לממן את מקבלי הקצבאות. מקבלי הקצבאות חייבים 

 לפרנס את עצמם".
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כיצד גישה זו הסבר כלכלית מבטאת התכנית הכלכלית של הממשלה. -איזו גישה חברתית ציין והצג -

 באה לידי ביטוי בקטע.

הסבר כיצד להניח שהייתה מקובלת בוועדת הכספים.  סביר ,כלכלית-איזו גישה חברתיתציין והצג  -

 .גישה זו באה לידי ביטוי בקטע

 

והגישה הליברלית הן שתי גישות מרכזיות הקיימות במדינות  דמוקרטית-הגישה הסוציאל. 74

 דמוקרטיות. הצג הבדל אחד בין גישות אלה, והסבר מה משותף לשתיהן.

 

לקבוע מתן זכויות חברתיות בחוק יסוד. כיום קיימים רק שני חוקי  ,כמה חברי כנסת העלו הצעה. 75

ותו של הפרט להגנה על חירויותיו. חברי הכנסת יסוד העוסקים בזכויות, ושניהם נותנים משקל מכריע לזכ

טוענים שחוקי יסוד אלה חשובים מאוד, אך הם אינם מספיקים משום שאין בהם התייחסות מפורטת 

לזכויות שיש להעניק בתחומי העבודה, החינוך, הבריאות, הדיור והרווחה. לכן מבקשים אותם חברי 

באמצעות חוק יסוד שמבטיח מעמד חוקתי  ,ביהשהמדינה תבטא את מחויבותה לרווחת תוש ,הכנסת

 לזכויות אלה.

הסבר כיצד גישה זו  המשתקפת בהצעה של חברי הכנסת. ,כלכלית – ציין והצג את הגישה החברתית -

 באה לידי ביטוי בקטע.

 

הממשלה החליטה כי באחת מערי הארץ יוקם בית חולים חדש בבעלות פרטית. בכך ביקשה הממשלה . 76

מעורבות המדינה במתן שירותים רפואיים ולעודד את התחרות ואת הפעילות של גופים פרטיים לצמצם את 

במערכת הבריאות. בית החולים החדש מעניק שכר גבוה ותנאי עבודה נוחים לרופאים ולאחיות 

שמצטרפים לצוות העובדים שלו. בשל כך עזבו רופאים ואחיות רבים את בתי החולים הממשלתיים 

 כות והצטרפו לצוות בית החולים החדש.שבערים הסמו

מנהל של אחד מבתי החולים הממשלתיים ביקש שהממשלה תסייע לו להתמודד עם הבעיה. לטענתו, 

העזיבה ההמונית של רופאים ואחיות אל בית החולים החדש מסכנת את שלומם של החולים תושבי האזור 

 ק לציבור שירות רפואי ראוי.משום שהיא פוגעת ביכולת של בית החולים שבניהולו להעני

 חברתית שהממשלה נקטה כאשר החליטה על הקמת בית החולים הפרטי.-א. ציין את הגישה הכלכלית

 הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 ב. ציין והצד את הזכות של החולים תושבי האזור שנפגעה לדברי מנהל בית החולים.

 בקטע.הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי 

 

נשיא צרפת ביקש ליישם כמה רפורמות כלכליות במדינה. אחת מהן היא להעביר חברות ממשלתיות, . 77

ובהן את חברת הרכבת הלאומית, לבעלותן של כמה חברות פרטיות כדי לעודד תחרות. רפורמה נוספת 

 .היא להפחית את המס שבעלי ההון צריכים לשלם, וזאת כדי לעודד אותם להשקיע במדינה

כדי למחות על מדיניות זו, יצאו רבבות אזרחים להפגנות ברחבי צרפת. המפגינים צעדו ברחובות 

מרכזיים, חסמו כבישים חשובים ומנעו מכלי תחבורה את האפשרות לנסוע. משטרת צרפת נאלצה לפעול 

שים לפיזור ההפגנות, עצרה מפגינים רבים והבהירה שלא תאפשר חסימת כבישים, משום שחסימת הכבי

 פוגעת באופן ישיר בשגרת יומם של אלפי נוסעים.

א. ציין והצג את הגישה החברתית כלכלית שבאה לידי ביטוי ברפורמות הכלכליות שביקש נשיא צרפת 

 כלכלית זו באה לידי ביטוי בקטע.-ליישם. הסבר כיצד גישה חברתית

בפיזור ההפגנה. הסבר כיצד זכות זו ב. ציין והצג את הזכות של הנוסעים שעליה ביקשה המשטרה להגן 

 באה לידי ביטוי בקטע.
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לאומי חדש, שנועד לצמצם את מעורבות הממשלה -ממשלת ישראל חתמה על הסכם תעופה בין. 78

בתחום התעופה, ולאפשר לחברות תעופה זרות להתמודד מול חברות התעופה הישראליות על מחירי 

ר התיירים פתיתכן הוזלת מחירים של כרסיסי הטיסה, והגדלת מסהטיסות ועל יעדיהן. בעקבות הסכם זה 

 המגיעים לישראל.

נציגים של חברות התעופה הישראליות הביעו התנגדות להסכם. לטענתם חלק ניכר מן המחיר של כרטיסי 

הטיסה נובע מן העלות של שירותי האבטחה והשמירה שהן מעניקות לנוסעים, ולפי הסכם התעופה החדש 

 צו לצמצם את מתן השירותים האלה, ובכך לפגוע בנוסעים.הן ייאל

א. ציין והצג את הגישה החברתית־כלכלית )סוציאל־דמוקרטית או ליברלית( שבאה לידי ביטוי 

 בהסכם שחתמה הממשלה.

 הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

חברות התעופה  ציין והצג את הזכות של הנוסעים שעלולה להיפגע, לטענת הנציגים של ב.

 הישראליות. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

משרד הבריאות גיבש תכנית הבראה למערכת הבריאות שמטרתה לשפר את השירותים הרפואיים . 79

בבתי החולים הציבוריים. לשם כך העבירה המדינה לבתי החולים הציבוריים סכומי כסף גדולים. הכספים 

בתנאי שיתאפשר לכל חולה לקבל אצל רופאים מומחים טיפול במימון ממשלתי,  הועברו לבתי החולים

 בלי קשר למצב הכלכלי של החולה.

 כלכלית שבאה לידי ביטוי בתכנית ההבראה של משרד הבריאות. -א. ציין והצג את הגישה החברתית

 הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

 התנגשות בין זכויות
 אינטרס ציבורי()או בין זכות ל

 זו, את זו פעם לא סותרות הן – (אינן מוחלטות)הן יחסיות  הזכויות )כלל הזכויות(
ובאף חברה אנושית הן אינן ניתנות להגשמה באורח מלא. לכן במקרה של התנגשות 

נדרש איזון סביר בין הזכויות/ פגיעה מידתית  ,בין זכויות או בין זכות לאינטרס ציבורי
 .בזכות הנפגעת

היא כאשר מימושן פוגע  ,הבסיסיות המוצדקות להגבלת זכויותיו של אדם הסיבות
 .בזכויות הזולת או באינטרס הציבורי

 

קרוב לוודאי שזכות אחרת תיפגע. זאת כיוון שמימוש זכות אחת  -כאשר זכות אחת ממומשת ע"י הציבור 

ות לחופש הביטוי והמשטרה הוא באופן מעשי עלול ליצור הפרעה לאחר. למשל, כאשר ממומשת הזכ

 מאפשרת לציבור להפגין ולחסום כביש בשל כך, קיימת פגיעה בחופש התנועה של הציבור. 
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תפקידה של המשטרה ו/או בית המשפט לקבוע האם קיימת פגיעה בזכות אחת בזמן מימוש זכות אחרת. 

ובה יותר ולכן לא במידה ואכן נפגעת זכות אחרת, יכול בית המשפט לקבוע האם הזכות הנפגעת חש

 לאפשר את הפגיעה בה, או לאפשר פגיעה מזערית, מינימלית באותה הזכות. 

 

 

כי ישבשו את התנועה בכבישים מרכזיים  ,בעקבות עליית מחיר הדלק, הודיעו נהגי מוניות רבים. 81

 באמצעות נהיגה איטית. בכך הם מבקשים להביע את דרישתם מהממשלה להוזיל את מחיר הדלק. 

משרד התחבורה פנה לבית המשפט בבקשה שיאסור על הנהגים לשבש את התנועה, משום שפעולה זו 

 תפגע באחת מהזכויות של שאר המשתמשים בכביש.

בית המשפט פסק שכדי לשמור על הזכויות של כל הצדדים, יורשו נהגי המוניות לגרום שיבושים 

 העמוסות תנועת רכבים. ,בשעות הבוקר לאבתחבורה רק משעות אחה"צ ואילך, אך 

הסבר כיצד אחת הזכויות שציינת באה לידי ביטוי את הזכויות המתנגשות באירוע זה. והצג ציין  -

 .בקטע

הסבר כדי לפתור את ההתנגשות בין הזכויות במקרה זה.  ,את הדרך שבה נהג בית המשפט והצגציין  -

 .קטעכיצד דרך זו באה לידי ביטוי ב
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 עקרונות הדמוקרטיה
 

הוא העקרונות המנחים אותו. שבעת עקרונות הדמוקרטיה, אותם נלמד בסיסו של המשטר הדמוקרטי 

ולא נוכל להחשיב את המדינה  -בהמשך הפרק, הם "הלב" של הדמוקרטיה. ללא אחד מן העקרונות האלה 

 כמדינה דמוקרטית. 

זרחים והם קובעים כיצד יסודות אלו הם הבסיס של הדמוקרטיה, אשר מאמינה בכך שהמדינה היא של הא

ידי מי. הדמוקרטיה גם מאמינה באופן קבלת ההחלטות ע"י רוב הציבור, או המייצגים -היא תנוהל ועל

 אותם. 

בפרק הקרוב נלמד על העקרונות הדמוקרטיים: שלטון העם, שלטון החוק, הגבלת השלטון, הכרעת הרוב, 

התגוננות של הדמוקרטיה במקרים בהם ייתכן פלורליזם, הסכמיות וסובלנות. כמו כן נלמד על אופי ה

ולהפוך את המדינה  -דמוקרטיים מבקשים לנצל אותה כדי להשתלט על השלטון -וגופים או אנשים אנטי

 .1933-למדינה שאינה דמוקרטית, כפי שקרה בגרמניה ב

 

 שלטון העם
 עקרון יסוד בדמוקרטיה, לפיו:

 השלטון(. של  מקור הסמכות)הם  כלל האזרחים הם הריבון •

לזמן קצוב המוגדר  - נבחר של נציגים בוחרים שלטוןהאזרחים  •
 . בחוק

 

הכנסת  -לשליטה של השלטון  הסמכותוהם  הם הריבון )=השליטים(האזרחים במדינה הדמוקרטית 

את השלטון באופן דמוקרטי, ובמועד המוגדר בחוק  בוחרים. הם ובעקיפין גם של בתי המשפט והממשלה

 .שנים, אך כל מדינה יכולה לקבוע את הזמנים הקבועים בחוק שלה( 4בכל )בישראל 

 

בסודן היה סכסוך ממושך בין תושבי צפון המדינה לתושבי דרום המדינה. כדי לסיים את הסכסוך, הוחלט 

בעקבות  לערוך הצבעה שבה יחליטו תושבי הדרום אם הם רוצים להיפרד מהצפון, ולהקים מדינה משלהם.

באזור שבו  ,נהיג סודן שהוא מכיר בהחלטה של תושבי הדרום להקים מדינה משלהםמההצבעה, הודיע 

 ואיחל להם הצלחה בכך. ,הם מתגוררים כיום

הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי  ציין והצג עיקרון דמוקרטי שהתממש בתהליך שהתרחש בסודן.

  כקטע. 

 

 תשובה:

 שלטון העם. -ז
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בדמוקרטיה, לפיו האזרחים הם מקור הסמכות והם בוחרים את השלטון  שלטון העם הוא עיקרון יסודי -ה

 שינהיג אותם בתקופה מסוימת שמוגדרת בחוק.

הוחלט לערוך הצבעה שבה יחליטו תושבי הדרום אם הם רוצים להיפרד מהצפון, ולהקים מדינה " -ב

העם, כיוון שהעם  ". מכאן נובע שהעיקרון שמתממש בתהליך שהתרחש בסודן הוא עיקרון שלטוןמשלהם

 מצביע ומקבל החלטה, האם להיפרד לשתי מדינות שונות או להישאר סודן מאוחדת.

 

 ישירה ודמוקרטיה עקיפה דמוקרטיה 

כלל האזרחים מקבלים את ההחלטות : דמוקרטיה ישירה
 , כפי שהיה נהוג בתקופת יוון הקלאסית.בענייני המדינה ללא מתווכים/ נציגים

 

כלל האזרחים בוחרים נציגים שהם המקבלים את ההחלטות : דמוקרטיה עקיפה
 .מקדמים מדיניות מסוימתובענייני המדינה 

 

לפני הספירה. בשיטה זו האזרחים ]שהוגדרו:  500מקורה של הדמוקרטיה הוא ביוון הקלאסית, סביב 

ות. שיטה ומעלה ובעלי רכוש[ היו אלו שהתכנסו והחליטו בעצמם את ההחלטות המדיני 20גברים, בני 

ללא "מתווכים"  -ע"י האזרחים  ישירכיוון שההחלטות התקבלו באופן  דמוקרטיה ישירהזו נקראה 

 ונציגים.

 

ולאחר מכן במדינות אירופה  1776-)בעיקר בארה"ב ב 18-כאשר נולדה הדמוקרטיה מחדש במאה ה

 השונות( היה ברור שלא ניתן ליישם את הדמוקרטיה הישירה מכמה סיבות:

 טכנית לא ניתן לקיים כינוס של כ"כ הרבה אנשים.א. 

 ב. אין לאנשים מספיק ידע כדי לקבוע החלטות.

 ג. לאנשים אין את הפנאי לעסוק בענייני המדינה בחיי היומיום שלהם.

או בשמה האחר: דמוקרטיה של נציגים. בדמוקרטיה העקיפה  דמוקרטיה עקיפהבשל כך, הוחלט ליצור 

בתוך מוסדות הממשל ויקבעו  בשמו( שיפעלו 120נציגים )בישראל מצם של הציבור בוחר מספר מצו

בכך שהם  -ע"י האזרחים  עקיףהחלטות. כך, ההחלטות בשיטה הדמוקרטית המודרנית מתקבלות באופן 

 מטעמם שיקבעו את ההחלטות.נציגים ממנים 

 

 משאל עם
 

הוא שאלה מוגדרת המופנית אל כלל ציבור  משאל עם
 האזרחים. 

 )על מנת לשקף באופן ישיר את עמדות הציבור(.  הליך של דמוקרטיה ישירהזהו 
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בחלק מהמדינות תוצאות המשאל מחייבות באופן חד משמעי, ובאחרות הוא מוגדר 
 ככלי מייעץ בלבד בידי המחוקקים.

 

 נימוקים בעד משאל עם ]יתרונות[:

ם מעניק למדיניות הממשלה תוקף חזק יותר, אם הציבור החליט משאל ע ✓
 בהתאם לעמדת הממשלה.

ההכרעה היא על נושא אחד ברור בתשובה של בעד ונגד, ולא כמו הבחירות  ✓
 , או על מגוון נושאים.שזה על מצע שלם של מפלגה

 

 נימוקים נגד משאל עם ]חסרונות[:

את תוקף המדיניות, אם משאל עם מערער את מדיניות הממשלה ומחליש  ✓
 הציבור החליט בניגוד לעמדת הממשלה.

 הכרעה חד משמעית עלולה ליצור שסעים בחברה, )ביחוד כשהרוב קטן(. ✓

 

 בחירות דמוקרטיות
 

בחירות הם מאפיין בסיסי בכל סוגי הדמוקרטיות, שמאפשר 
 חילופי שלטון. 

 : כלליות, חשאיות,לבחירות דמוקרטיות חמישה תנאים הכרחיים
 מחזוריות, שוויוניות והתמודדות חופשית.

 

המושג "בחירות" הוא מהותי ביותר בדמוקרטיה, והוא האקט ]הפעולה[ העיקרי בקביעת ציבור האזרחים 

מי ינהל את חייהם ומה הם העקרונות שעל בסיסם מבקש הציבור לקבוע מדיניות. אולם בחירות בלבד 

במדינות כמו סוריה ואיראן, שאינן דמוקרטיות, מתקיימות אינן מחייבות מציאות דמוקרטית, כיוון שגם 

בחירות. כדי שבחירות תהיינה דמוקרטיות חייבים להתקיים מספר תנאים. ניתן לזכור זאת בראשי 

 ".כח משההתיבות "
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 תנאים לקיום בחירות דמוקרטיות
 

לליות: כל אזרחי המדינה זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים במדינה, כ
 מגבלות הכתובות בחוק )גיל מינימלי או הגבלות על עבריינים(.ב

שאיות: )א( איש מלבד הבוחר לא יודע במי בחר. )ב( מובטח שהבוחר לא יושפע ח
 מלחצים של גורמים שונים.

 חזוריות: הבחירות חוזרות במרווחי זמן ידועים וסדירים, הקבועים בחוק.מ

 ל קול משקל שווה.וויוניות: לכל אזרח יש קול אחד, ולכש

תמודדות חופשית והוגנת: הבחירות מאפשרות תחרות הוגנת, המבוססת על ה
 וחופש ההתאגדות(. חירויות וזכויות פוליטיות )במיוחד חופש הביטוי

 

 רשימתית-יחסית-שיטת הבחירות הארצית
 

כל מדינה קובעת לעצמה את שיטת הבחירות המועדפת עליה, בהתאם ליתרונות וחסרונות של כל שיטה. 

שש שיטות עיקריות: ארצית, אזורית, יחסית, רובית, רשימתית, אישית. שש השיטות בעולם קיימות 

ושיטה נוספת:  רשימתית-יחסית-שיטה ארציתהאלה מוגדרות למעשה בשתי שיטות מקובלות: 

 . אישית-רובית-אזורית

רשימתית בבחירות לכנסת, אולם בבחירות לרשות המקומית -יחסית-בישראל נהוגה השיטה הארצית

 מדובר בשילוב של שתי השיטות יחד. 

 

 תוצאות חישוב לצורך, אחד בחירה אזור מהווה הארץ כל - השיטה הארצית
 .הבחירות

דטים(, יחסית למספר הקולות המנ) בפרלמנט המושבים חלוקת - השיטה היחסית
שבהם זכתה כל מפלגה. החישוב נעשה לפי מספר המצביעים בבחירות או לפי 

 הקולות הכשרים בלבד, בתנאי שהמפלגה שעברה את אחוז החסימה. 

 או מראש קבועה) מועמדים רשימת שלה למפלגה מצביעים - השיטה הרשימתית
מצויות לקביעת הרשימה: בחירות -(. דרכים רווחותהבוחרים מהצבעת המושפעת

 מקדימות )פריימריז(, בחירות במוסדות המפלגה, ועדה מסדרת, ע"י ראש הרשימה.



 הרעיון הדמוקרטי        בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  66| ע

 

 

 רשימתית:-יחסית-יתרונות השיטה הארצית

 בעיות ארציות מקבלות מענה טוב יותר מבעיות אזוריות )כמו למשל ביטחון(.

 מה שמאפשר פלורליזם. -ייצוג יחסי בפרלמנט עפ"י הבוחרים  קיים

 

 רשימתית:-יחסית-חסרונות השיטה הארצית

לא מטופלות בצורה  -בעיות אזוריות )כמו בעיות דתיות או מהגרים בלתי חוקיים וכו'( 
 יעילה כמו בעיות ארציות.

סר יציבות ייצוג יחסי בפרלמנט מביא למציאות של ריבוי מפלגות, מה שמוביל לחו
 שלטונית.

 

 אחוז חסימה ]רקע[
 

בשיטת הבחירות היחסית נקבע אחוז מכלל קולות המצביעים )משתנה ממדינה 
 בפרלמנט.  על מפלגה לקבלו כדי שתוכל לזכות בייצוגש למדינה(

כדי למנוע חוסר  מספר המפלגות המיוצגות בבית הנבחרים מטרתו להגביל את
 יציבות שלטונית.

 מנדטים 4-אחוזים שהם כ 3.25הנוכחי בישראל עומד על אחוז החסימה 
 

 תרבות פוליטית
דמוקרטיה אינה רק צורת משטר, כמו צורות משטר לא דמוקרטיות ]דיקטטוריות[. במשטר הלא דמוקרטי 

ישנם קווים ברורים שהשליט הוא המרכזי ואצלו נתונים כל הסמכויות. בדמוקרטיה לא מדובר רק בצד 

 טכני של ריכוז או פיזור הסמכויות, וגם לא רק קיומן של בחירות או בחירת נציגים. 

וקרטיה שואפת להיות גם אוסף של ערכים שמנחים את הציבור בתחום הפוליטי, אבל גם ביומיום. הדמ

כדי שהדמוקרטיה תתקיים לא מספיק רק שהעם יבחר את מנהיגיו ושמנהיגיו יפעלו באופן דמוקרטי, 

שמאפשרת הבנה שבקרב האזרחים והתושבים במדינה  תרבות פוליטיתאלא גם שבקרב הציבור תתקיים 

גם בקבלת  -ימות דעות, אמונות, מחשבות והשקפות שונות, ויש לאפשר לשוני זה לבוא לידי ביטוי קי

האזרחים את השונה מהם, וגם בהנהגת המדינה שצריכה לאפשר מדיניות שתאפשר אורחות חיים שונים 

 בקרב הציבור.
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בלת העובדה , כמו השתתפות בבחירות, קתרבות פוליטית היא ההזדהות עם עקרונות הדמוקרטיה

, והפנמה של ערכים כמו פלורליזםשהרוב מכריע בהחלטות, הבנה שהמדינה פועלת עפ"י החוק בלבד 

. התרבות הפוליטית מחזקת את היציבות הדמוקרטית של המדינה ומאפשרת חיים סובלנות והסכמיות

 משותפים.
 

עם  הזדהותתרבות פוליטית מאפיינת ערכים, אמונות וצורות התנהגות, המבטאים 
השתתפות בבחירות . ביניהם ניתן למנות רמה גבוהה של עקרונות הדמוקרטיה

והפנמת ערכים כמו: , קבלת הכרעת הרוב, הכרה בשלטון החוק, והשתתפות אזרחית
דמוקרטית והחינוך אליה מחזקים  -. תרבות פוליטית פלורליזם, סובלנות, הסכמיות

 את היציבות של המדינה הדמוקרטית. 

 י היא אינה קיימת במידה שווה בכל הדמוקרטיות.יש לציין כ

 

 פלורליזם

 הכרה בערך של ריבוי/ מגוון דעות של אנשים או קבוצות.  •

עידוד ותמיכה בקיום ובביטוי של מגוון הדעות והעמדות של  •
 האנשים או הקבוצות בחברה.

 

הדמוקרטיה מאמינה שהחברה האנושית במדינה מורכבת מדעות, עמדות ואמונות שונות, במלים אחרות, 

או  . עידוד מגוון דעות יכול לבוא לידי ביטוי בתקצוב כספיצריך לאפשר קיומן של מגוון דעותועל כן 

 במתן לגיטימציה ]אפשרות, חוקיות[ להבעת דעות אלו.
 

הלימודים בו מדגישה את החינוך החברתי יותר מההישגים בבריטניה הוקם בית ספר ייחודי, שתכנית 

בלימודים. משרד החינוך הבריטי הוציא צו סגירה לבית הספר, בטענה שתכנית הלימודים בו חורגת 

 מתכנית הלימודים האחידה הנהוגה במדינה.

 הנהלת בית הספר פנתה לבית המשפט, בבקשה לבטל את הצו. השופט נענה לבקשתה והתיר את המשך

 פעילותו של בית הספר.

שעליו התבסס השופט בפסיקתו. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי  העיקרון הדמוקרטיציין והצג את  -

 ביטוי בקטע.

 

 :תשובה

 עקרון הפלורליזם. -ז

הכרה בריבוי דעות בחברה בנושאים שונים ובעמדות שונות של אנשים בחברה, תוך כדי עידוד  -ה 

 עות הזה.האפשרות לבטא את מגוון הד

"בבריטניה הוקם בית ספר ייחודי, שתכנית הלימודים בו מדגישה את החינוך החברתי יותר מהישגים  -ב 

בלימודים... השופט נענה לבקשתה והתיר את המשך פעילותו של בית הספר". מכאן נובע שהעיקרון 
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בית המשפט מאפשר , כיוון שעקרון הפלורליזםהדמוקרטי שבא לידי ביטוי בהחלטת בית המשפט הייתה 

 לבית הספר לפעול, ובכך להביע את השונות שלו בתחום החינוכי.
 

 

  סובלנות

קבלת השונה / מתן יחס מכבד לשונים ממני, לדעותיהם  •
 ולאורח חייהם. 

מתגובות אלימות מילולית או פיזית בעת  הימנעות •
 מחלוקת.

מהפעלת סמכות שלטונית כלפי עמדות  הימנעות •
 יזות.ביקורתיות או מרג

 

וכדי להוביל לפלורליזם במגוון  -כיוון שהאוכלוסייה מורכבת מדעות ועמדות שונות במלים אחרות, 

סובלנות היא הימנעות מתגובות אלימות נגד מי שאינו חושב יש ליצור סובלנות.  -הדעות השונות 

מרגיזות  , והימנעות מהפעלת פעולה שלטונית כלפי מי שמציג עמדות ביקורתיות או עמדותכמוך

 וחריגות. 

 

 קיים ההבדל מרכזי בין סובלנות לבין פלורליזם.

תחושה של כבוד. בשל  -מתייחסת בעיקר לתחושה שהפרט אמור להעניק לשונה ממנו  סובלנות

מייחס שלילי כלפיו, כמו גם מתגובות אלימות ומהפעלת סמכות  להימנעתחושה זו, הוא אמור 

 נגדו.

הוא עיקרון המתייחס להיבט הפרקטי )המעשי( יותר, הנגזר מן  פלורליזםלעומת זאת, 

 הסובלנות. לפי עיקרון זה יש להכיר בעמדות שונות, ולאפשר להן להתקיים ולבטא את עצמן.

 

מניעת )כלומר הצד החיובי( ואילו סובלנות היא  מתן לגיטימציההבדל נוסף הוא שפלורליזם הוא 

 .)כלומר הצד השלילי( פגיעה

 

  ותהסכמי

הסכמה רחבה בין קבוצות בחברה על "כללי  •
משחק" בסיסיים או על אופייה הבסיסי של החברה 

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

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

 הערכים המשותפים.

 

לגבי האופי של החברה )קונצנזוס(  במדינה הדמוקרטית צריכה להיות הסכמה רחבהבמלים אחרות, 

, כמו, למשל, על גבולות המדינה, צורת המשטר במדינה ואופי המדינה )במקרה של ישראל והמדינה

הסכמה רחבה בחברה  בהיותה מדינה יהודית(. זאת מול ריבוי הדעות, שבא לידי ביטוי בפלורליזם.

כי כאשר הרוב המוחלט מאמין בדרך מסוימת, ישנה יציבות של  .תוביל לאחדות וליציבות שלטונית

 השלטון.

 עקרון הכרעת הרוב
 

עקרון הקובע שמתוך כמה אפשרויות מתקבלת זו 
שרוב האוכלוסייה/ רוב הנציגים/רוב המצביעים 

 .תומכים בה

 ופן לא סבירקבל החלטות שפוגעות באלרוב אסור ל
 .בזכויות המיעוט ובמיוחדבלתי מוצדק בזכויות יסוד ו

שימוש לרעה בעקרון הכרעת הרוב/ הרוב : עריצות הרוב
 מנצל את כוחו לרעה

 

החלטה המתקבלת על פי מספר הקולות הגדול ביותר מבין המשתתפים  -רוב רגיל 
 .בהצבעה

ממחצית בעלי החלטה המתקבלת על פי מספר הגדול לפחות באחד  -רוב מוחלט 
 .זכות ההצבעה

מספר מוגדר מראש מכלל  / החלטה המתקבלת על פי אחוז -רוב מיוחס/מיוחד 
 .בעלי זכות ההצבעה או מן המשתתפים בהצבעה

 המספר גדול יותר מרוב מוחלט –במקרה של רוב מיוחס 
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  שלטון החוק
 

  האזרחים והרשויות  -על כולם חובת הציות לחוק חלה
 כפופים לחוק.

  .קיימת מערכת חוקים אחת שכולם חייבים לציית לה 

 .החוק נחקק ע"י הרשות המחוקקת בתהליך הקבוע בחוק בהליך דמוקרטי 

 

]=דיקטטורה[  במדינה שאינה דמוקרטיתאחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה הוא שלטון החוק. 

החוק אינו חל באופן שווה על כולם. ההנהגה והמוסדות שלה לא כפופים תמיד לחוק, או שקיימת מערכת 

חוקים נפרדת למוסדות. החוקים נקבעים לרוב ע"י שליט יחיד או קבוצה שלטת. וישנן קבוצות או אישים 

 יגות. לא יעשו להם דבר, כמו המנהיג או קבוצת המנה -שאם לא יצייתו לחוק 

כל האזרחים וכל מוסדות המדינה כפופים לחוק. כך גם מנהיגי המדינה כפופים  במדינה הדמוקרטית

לחוק וכולם מחויבים לציית לחוק. בנוסף, החוק חייב להיות מחוקק באופן מסודר בבית הנבחרים, בכל 

 מדינה לפי שיטת הממשל שלה.

 

לכך. למעשה אנחנו עטופים בחוקים רבים, חלקם הוראה שניתנה ע"י המוסמכים מהו חוק? חוק הוא כל 

כמו חוקי המדינה, תקנות, הוראות שעה, צווים מנהליים וכו'. חלקם אינם רשמיים כמו "חוקים  -רשמיים 

בין חברים", "חוקים בבית" ועוד. גם בספורט, כמו כדורגל, ישנם חוקים רשמיים של ארגוני הכדורגל 

 ים. וישנם חוקים לא רשמיים בין השחקנ

 

 -שאלת בגרות עוסקת בנושאים שקשורים לתקנות, חוקים, הוראות, הנחיות, צווים וכו' לכן, כאשר 

 מדובר למעשה בחוקים. 

 

שחקן כדורגל של אחת הקבוצות השתמש לצורך בניית שריריו, בחומרים שאסורים עפ"י התקנות והוראות 

הכדורגל באותה הקבוצה ולאחר זמן הודח. איגוד הכדורגל הבינלאומי. בשל כך, הושעה השחקן ממשחקי 

השחקן טען כי "החומרים לא היו אסורים עפ"י החוק בישראל", אולם טענתו לא התקבלה והשעייתו 

התממשה. בדברי ההסבר נכתב כי "השימוש בחומרים בהם השתמש השחקן אסורים עפ"י תקנות האיגוד, 

 בנושא". ועל כן לא יוכל להמשיך לשחק בקבוצתו עד הכרעה אחרת

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי, שבשמו פועל איגוד הכדורגל העולמי בהשעייתו של השחקן. הסבר 

 כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

 :תשובה

 שלטון החוק. -ז

אזרחים ומוסדות הממשל כאחד. החוק נחקק ע"י הרשות המחוקקת  -חובת הציות לחוק חלה על כולם  -ה 

 פ"י ההליך הדמוקרטיבתהליך קבוע ע

https://pixabay.com/illustrations/rule-pressure-stamp-wont-come-here-1752536/
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". מכאן נובע שהעיקרון תקנות האיגוד"השימוש בחומרים בהם השתמש השחקן אסורים עפ"י  -ב 

, כיוון שהאיגוד הבינלאומי לכדורגל פעל עפ"י הוראות שלטון החוקהדמוקרטי שבשמו הודח השחקן הוא 

 ותקנות האיגוד, שהן למעשה חוקי הכדורגל בכלל המדינות בעולם.

 

 

 נותעבריי

עבירה על החוק )שיכולה להתבצע ע"י כל אדם מתוך  - עבריינות )פלילית רגילה(
הפקת רווח אישי בלבד. לדוגמה: עבירות רכוש, עבירות מין, עבירות תנועה, רצח 

 ועוד(.

 

  - אידאולוגית-עבריינות פוליטית

 ( פעולה לא חוקית  /הסתה לאלימות /פגיעה פיזיתפעולה בלתי חוקית
או כל אדם בשל  , מוסדות, ארגוניםכנגד נציגי השלטוןשאינה אלימה( 

 .עמדתו הפוליטית

 נובעת מתוך עמדה פוליטית/אידיאולוגית ו/או מתוך רצון לקדמה. 

  מהווה איום על עצם קיומו של המשטר הדמוקרטיעבריינות זו. 

 

  -סירוב מטעמי מצפון ואידאולוגיה 

  של קונפליקט פנימי בין המוסר/ המצפון/ אידיאולוגיה הפרת חוק במצב
 .פוליטית או אמונה דתית לבין החוק

 תוך  העדפת צו המצפון/ עמדה אידיאולוגית על פני חובת הציות לחוק
 .מוכנות לשלם מחיר/ לשאת בעונש

 יכוח וסירוב מאיים על השלטון הדמוקרטי, וגבולות הלגיטימיות שלו שנויות בו
 .ציבורי

  -עבריינות שלטונית 
תוך הפרת חוק/ עבירה על החוק על ידי אדם המשמש בתפקיד במערכת השלטונית 

ניצול סמכות שלא כדין/ ניצול סמכות לרעה/ שימוש במשאבים של הציבור/ הפרת 
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חובת האמון המוטלת על משרתי ציבור )יכולה לנבוע מאינטרס אישי, אינטרס 
 ית(ה אידיאולוגסמגזרי או תפי-קבוצתי

 פקודות
 

היא הוראה אשר ניתנת ע"י מפקד מוסמך או רשות  פקודה בלתי חוקית
 מוסמכת.

  ההוראה שניתנת סותרת את החוק או את הנחיות הצבא או חורגת מסמכות
 נותן הפקודה.

 .חובה לציית לפקודה זו במסגרת צבאית 

 .אי ציון לפקודה יגרום להעמדה לדין של הפקוד 

 לציית לפקודה בלתי חוקית. במסגרת אזרחית, אין חובה 

היא הוראה אשר ניתנת ע"י מפקד מוסמך או רשות  ית בעלילקפקודה בלתי חו
 מוסמכת. 

  .ההוראה סותרת את ערכי המוסר והמצפון האנושי הבסיסיים 

  .דגל שחור" מתנוסס מעליה" 

  .חובה שלא לציית לפקודה זו אפילו במסגרת צבאית 

  המבצע.גם של של נותן הפקודה וציות לפקודה תגרום להעמדה לדין 

 

מקבץ שאלות בנושא עקרונות 
 הדמוקרטיה א'

 

במדינה דמוקרטית מסוימת, שיעור המצביעים במערכת הבחירות האחרונה היה נמוך במיוחד, . 81

בהשוואה לשיעור המצביעים הממוצע בבחירות קודמות. בעקבות זאת נערך דיון ציבורי בנושא. בדיון 

 יחייב את כל בעלי זכות הבחירה להצביע. מי שלא יצביע, יוטל עליו קנס.הוצע לחוקק חוק ש

יוזמי ההצעה מעוניינים להגן. הסבר כיצד עיקרון  עיקרון דמוקרטיציין והצג על איזה  -

 דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע.

 קטע.ציין והצג איזו זכות תיפגע, אם תתקבל ההצעה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי ב -

 

 הצג שני יתרונות לקיום משאל עם. 82
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 הצג יתרון אחד וחיסרון אחד לקיומו של משאל עם.. 83

 

בבריטניה התנהל מספר חודשים, דיון בנושא חברותה של הממלכה הבריטית באיחוד האירופי. . 84

 בעקבות כך, החליטה הממשלה לקיים משאל עם ולאפשר לציבור האזרחים לקבוע את עמדתם.

לעזוב את האיחוד האירופי. החלטה זו הייתה בניגוד לדעת  51%החלטת האזרחים הייתה ברוב של 

 הממשלה שתמכה בהישארות הממלכה באיחוד.

ציין והצג מהו העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי בביצוע משאל העם. הסבר כיצד עיקרון  -

 זה בא לידי ביטוי בקטע.

כפי שבא לידי ביטוי בקטע. הסבר כיצד חיסרון זה  ציין והצג את החיסרון של משאל עם, -

 בא לידי ביטוי בקטע.

 

במדינת ישראל כל האזרחים זכאים להשתתף בבחירות לכנסת. כדי לממש את זכותם של בעלי . 85

מוגבלויות גופניות להשתתף בבחירות, החוק מאפשר למלווה להיכנס יחד איתם אל הקלפי. אחד מחברי 

המלווים בזמן בחירת פתק ההצבעה, מאפשרת להם לדעת כיצד בוחר האדם שהם הכנסת טען ש"נוכחות 

מלווים, וכך נפגע אחד התנאים ההכרחיים לקיום בחירות דמוקרטיות". לכן, לדבריו, "יש לחפש פתרון 

 אחר, שיבטיח את מימוש זכותם להצביע, בלי לפגוע בתנאי היסוד של בחירות דמוקרטיות".

ההכרחי לקיום בחירות דמוקרטיות, שנפגע לדברי חבר הכנסת. הסבר כיצד תנאי ציין והצג את התנאי  -

 זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

 יכולה לסייע להפחתת מתחים שמקורם בשסעים בחברה. הסבר היגד זה. שיטת הבחירות היחסית. 86

 

 רשימתית.-יחסית-הצג יתרון אחד וחיסרון אחד לשיטת הבחירות הארצית. 87

 

פועלים כמה וכמה ארגוני עובדים שמטרתם לדאוג לזכויות העובדים. אחד המנהלים בארגון בישראל . 88

העובדים הגדול בישראל אמר בריאיון לעיתון שבגלל מספרם הגדול של הארגונים, הם אינם פועלים 

 ביעילות. לכן הוא מציע לכל הארגונים להתאחד.

הקטנים, כי ארגונו מתנגד לאיחוד כזה.  בתגובה לדברים אלו, אמר היושב ראש של אחד הארגונים

לדבריו, "כל אחד מהארגונים פועל למען האינטרסים הייחודיים של העובדים החברים בו, ואם יתאחדו 

 ארגונים אלו לארגון אחד, הם לא יוכלו לפעול להשגת האינטרסים שלהם".

סבר כיצד עיקרון ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי בעמדת הארגון הקטן. ה -

 זה בא לידי ביטוי בקטע. 

 

לכנס של אגודה העוסקת במחקר היסטורי, הוזמן חוקר שנוי במחלוקת. הזמנה זו עוררה כעס בקרב . 89

חברים רבים באגודה, והם קראו למארגני הכנס לבטל את הזמנת החוקר. בתגובה לקריאה זו, הודיעו 

חברי האגודה לדעות שונות. לכן, אף על פי שהעמדות מארגני הכנס שאחת ממטרותיו היא לחשוף את 

 של החוקר חריגות ומנוגדות לדעות של מרבית חברי האגודה, הזמנתו לא תבוטל.

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי בדברי מארגני הכנס. הסבר כיצד עיקרון זה בא  -

 לידי ביטוי בקטע.

 

 היא עיקרון חשוב במשטר דמוקרטיהצג שתי סיבות לכך, שסובלנות . 90
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 הצג כיצד עקרון ההסכמיות מוביל ליציבות שלטונית במדינה הדמוקרטית.. 91

 

 בתום יום. מרכזיים מועמדים חמישה בהן והתמודדו, צרפת לנשיאות בחירות נערכו האחרונה בעת. 92

 מאחר ששיטת. בהן לנצח כדי הדרוש הקולות במספר זכה לא המועמדים מן איש כי התברר הבחירות

 ובו נוסף סיבוב בחירות נערך, הקולות ממחצית יותר יקבל בבחירות המנצח כי מחייבת בצרפת הבחירות

 על הוכרז השני בתום הסיבוב רק. ביותר הגבוה הקולות מספר את שקיבלו המועמדים שני התמודדו

 .המועמדים אחד זכיית

 בא זה עיקרון כיצד הסבר .בצרפת הבחירות בשיטת ביטוי לידי שבא הדמוקרטי העיקרון את והצג ציין -

 .בקטע ביטוי לידי

 

 

בישיבת הממשלה נערך דיון בעניין תכנית לפיתוח כבישים, מהנגב והגליל אל מרכז הארץ. כמה . 93

-מהשרים. שהשתתפו בדיון. התנגדו לתכנית בטענה שהיא יקרה מדי. בסיום הדיון נערכה הצבעה; תשעה

 יעו בעד התכנית, ארבעה התנגדו ואחד נמנע. עשר שרים הצב

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי בהליך לאישור התכנית בישיבת הממשלה. הסבר  -

 כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

לאחר סיום מערכת הבחירות, הטיל נשיא המדינה על אחד מחברי הכנסת להיות ראש הממשלה . 94

חברים. בשל העובדה שהמועמד לראשות הממשלה לא  61קים קואליציה, בה ישתתפו לפחות המיועד ולה

לפטר את הכנסת  -קולות נגד  45-קולות בעד ו 74הצליח להקים קואליציה, החליטה הכנסת ברוב של 

ולצאת לבחירות חדשות, וזאת רק חודשיים לאחר סיום מערכת הבחירות. אחד מחברי הכנסת אמר 

וע כי "רוב מוחלט של הנציגים של העם בכנסת חושב שיש להחזיר את המנדט אל העם בעקבות האיר

 ולערוך בחירות מחדש".

פיזור הכנסת. הסבר כיצד  בהחלטת הכנסת עלציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי  -

 עקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

בדברי חבר הכנסת. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי  -

 ביטוי בקטע.

 

 הצג הבדל אחד בין פקודה בלתי חוקית לפקודה בלתי חוקית בעליל.. 95

 

 הצג שני הבדלים בין פקודה בלתי חוקית לפקודה בלתי חוקית בעליל.. 96

 

אדם במדינה מכתב  בזמן שהתנהלה מערכת בחירות במדינה במזרח אירופה, שלחו פעילי זכויות. 97

תלונה לפרלמנט האירופי. במכתב הם טענו שוועדת הבחירות המרכזית במדינה פוסלת את המועמדים 

של האופוזיציה ושהיא נתנה הוראה לכלי התקשורת לא לראיין מועמדים אלה. הפעילים ביקשו 

קיום בחירות מהפרלמנט האירופי להכריז על היעדר דמוקרטיה במדינה עקב הפרת תנאים הכרחיים ל

 דמוקרטיות.

 ציין והצג תנאי אחד לקיום בחירות דמוקרטיות שאינו מתקיים במדינה זו, לטענת הפעילים. -

 הסבר כיצד תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.
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על פי התקנות באחת מהעיריות, הרחצה בים בלי מציל אסורה. כאשר לא היו מצילים באחד מחופי . 98

ם, ומתחו סרט סימון לאורך קו המים. הם הודיעו למבקרים כי אין לעבור את הים הגיעו פקחים עירוניי

 הסרט ולהיכנס לים, ומי שיפר את התקנות יחויב לשלם קנס כספי.

כמה מבקרים שהגיעו לחוף רצו להיכנס לים. לטענתם, הים הוא אזור פתוח, ואין למנוע מהם את הזכות 

 להיכנס אליו אם זה רצונם.

 העיקרון הדמוקרטי שעל פיו פעלו הפקחים העירוניים. א. ציין והצג את

 הסבר את תשובתך על פי הקטע.

 ב. ציין והצג את הזכות של המבקרים בחוף, שלטענתם עלולה להיפגע בגלל פעולת הפקחים.

 הסבר את תשובתך על פי הקטע.

 

 

קנים. ההתאחדות במגרשי כדורגל נפוצה התופעה שבה אוהדים קוראים קריאות פוגעניות כלפי שח. 99

לכדורגל החליטה לגבש תכנית למיגור )לחיסול( התופעה. בתכנית שגיבשה ההתאחדות מוצעות דרכי 

פעולה שונות: מפגשים בין אוהדים לשחקנים מקבוצות יריבות, קריאה מפורשת להימנע מגידופים 

 ושא.במגרשי הכדורגל וביציעים, ופנייה למוסדות חינוך בבקשה להקצות שעות לימוד בנ

הסבר כיצד עיקרון  ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שהנחה את ההתאחדות לכדורגל בגיבוש תכניתה. -

 זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

ידוענים )סלבריטאים( ביקשו לתעד אירוע פרטי שלהם מן האוויר באמצעות רחפן נושא מצלמה.  .100

מרחב האווירי באזור שהתקיים בו האירוע כדי לאפשר זאת הורתה רשות התעופה האזרחית לסגור את ה

ואסרה לטוס בו בזמן האירוע. לטענת הרשות, ההחלטה התקבלה על פי כללי התעופה האזרחית ועל פי 

 הנהלים המחייבים אותה בנוגע לשימוש ברחפנים.

בעקבות ביקורת חריפה של אזרחים ואמצעי התקשורת, הורה שר התחבורה לרשות התעופה שלא לאשר 

ימוש ברחפן באירוע, וביטל את ההוראה לסגור את המרחב האווירי במהלך האירוע. לדברי השר, את הש

 אין לנהוג באירוע של ידוענים באופן שונה מהנהוג באירועים של אנשים אחרים.

 א. ציין והצג את העיקרון שלפיו החליטה רשות התעופה האזרחית לסגור את המרחב האווירי.

 א לידי ביטוי בקטע.הסבר כיצד עיקרון זה ב

ב. ציין והצג מהי הזכות של האזרחים שעל פיה ביטל שר התחבורה את ההוראה של רשות התעופה 

 האזרחית.

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

ביום הבחירות בישראל אדם עיוור או לקוי ראייה נאלץ להגיע לקלפי בליווי מלווה, וכשהוא נכנס . 101

גוד, עליו לומר למלווה שלו איזה פתק להכניס למעטפה. לאחרונה פנו עיוורים לחברי אל מאחורי הפר

כנסת בבקשה שיפעלו להוסיף על פתקי ההצבעה כיתוב בכתב ברייל )כתב שעיוורים יכולים לקרוא(, 

 כדי שיוכלו לבחור ביחידות, בלי מלווה.

 רים ולקויי הראייה.ציין והצג את התנאי לבחירות שאינו מתממש כיום בנוגע לעיוו -

 הסבר כיצד תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

משרד התחבורה בברזיל קבע הנחיות חדשות לנהגי מוניות. אחת ההנחיות אוסרת על נהגי מוניות . 102

לשוחח עם הנוסעים על ענייני כדורגל, משום שהעיסוק בכך מלהיב את הנוסעים, ולעתים מעורר מריבות 

 במונית. בהנחיה נקבע שנהג מונית שיעבור על האיסור יועמד לדין וישלם קנס.אלימות בעת הנסיעה 
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נהגי המוניות התנגדו להנחיה זו. לטענתם, הם יתקשו למלא את ההנחיה משום שכדורגל הוא תחום העניין 

 המרכזי שלהם, וחשוב להם לדון בו ולהציג את עמדתם בתחום זה.

 לידי ביטוי בהנחיה של משרד התחבורה בברזיל.א. ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי הבא 

 הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 ב. ציין והצג את הזכות שנהגי המוניות התבססו עליה בהתנגדותם להנחיה.

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

 

 

  הגבלת השלטון
  השלטון מחזיק באמצעים כלכליים, אנושיים, מקורות

 מידע ומנגנוני אכיפה, המעניקים לו עצמה רבה. 

  קיימת סכנה בניצול לרעה של כוחו של השלטון ובפגיעה
 בזכויות האדם והאזרח או בזכויות הקבוצה. 

  הפרדת הרשויות ואמצעים מוסדיים )פורמליים( ולא
ניעת עריצות מוסדיים )בלתי פורמליים( נועדו למ

 השלטון.

 

 חשוב לדעת!

בתוך הנושא "הגבלת השלטון" קיימים מספר 

נושאים והגדרות. כל ההגדרות השונות 

 : 1עוסקות בצורות בהן מוגבל השלטון

 הפרדת רשויות. .1

מנגנוני פיקוח: פורמליים ובלתי  .2

 פורמליים.

יש לדעת כי ישנם מנגנונים נוספים שאחראים 

ם חלק מחומר על הגבלת השלטון, אך אינ

הלימוד לשנה זו )והם כלולים בתוך האשכול 

של מעורבות אזרחית וביקורת על השלטון, 

 (73שנמצא בעמוד 

                                                           
הגופים שמנהלים את המדינה וכוללים את בית המחוקקים )הכנסת(, הממשלה ובתי המשפט. רוב  כללשלטון הוא 1

הכוח של השלטון נמצא בידי הממשלה כיוון שהיא זו שקובעת את המדיניות )אופן הפעולה( במדינה ואחראית על 

 האכיפה של חוקים שנחקקו בבית המחוקקים.
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מקורות מידע, כלכלה, מנגנוני אכיפה, משאבי  -השלטון במדינה מחזיק בידו מקורות כוח רבים מאוד 

לו להשתמש בגופים ובכוח זה הצטברות מקורות הכוח האלה בידי השלטון עלולה לאפשר אנוש ועוד. 

. לכן יש חובה להגביל את הכוח של השלטון ולאפשר פיקוח, בקרה כנגד הציבור ולפגוע בזכויות האדם

 והחלפת שלטון. 

 

בתכנית טלוויזיה נערך דיון, שבו מספר נציגים דנו בנושא הרשתות החברתיות. אחד המשתתפים אמר 

רך בדמוקרטיה. לטענתו, בימים עברו הציבור הכללי לא הצליח בדיון, כי הרשתות החברתיות הן עניין מבו

להבין כיצד מתנהל השלטון, לאן מועברים הכספים ואיך מחולק התקציב. בשנים האחרונות, מאז צמחו 

הרשתות החברתיות באינטרנט, הציבור יכול לעקוב בצורה קלה ונעימה, ברורה ושקופה אחר התנהלות 

פעילותן. הציבור יכול לשוחח עם חברי כנסת מהקואליציה או של הממשלה והכנסת ולבקר את 

מהאופוזיציה באופן ישיר ולהעלות טענות. לדבריו, הרשתות החברתיות מסייעות מאוד במימוש אחד 

 מעקרונות הדמוקרטיה. 

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שממומש בעקבות הרשתות החברתיות. הסבר כיצד עיקרון זה בא  - 

 לידי ביטוי בקטע.

 

 :תשובה

 עקרון הגבלת השלטון. -ז

השלטון מחזיק בידיו אמצעים רבים, שמעניקים לו עצמה, לכן קיימת סכנה שהוא ינצל את כוחו  –ה 

ת רשויות ואמצעים פורמליים ובלתי פורמליים נועדו למנוע את ויפגע בזכויות האדם או הקבוצה. הפרד

 עריצות השלטון.

"הציבור יכול לעקוב בצורה קלה ונעימה, ברורה ושקופה אחר התנהלות הממשלה והכנסת, כדי  –ב 

עקרון הגבלת שיבקר את פעילותן". מכאן נובע שהעיקרון הדמוקרטי הממומש ברשתות החברתיות הוא 

שבאמצעות הרשתות החברתיות יכול הציבור לבקר את השלטון ולהיות חשוף להתנהלות , כיוון השלטון

 של הממשלה. מכאן הוא יכול לצאת למחאה בשל ניהול לא תקין של הממשלה לטענתו.

 

 הפרדת רשויות

קרטי, באמצעותו הכוח השלטוני מפוצל הפרדת רשויות היא אמצעי דמו
לשלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטת, במטרה להגביל את השלטון 

 )למנוע את ריכוז הכוח וכו'( 

לכל רשות סמכויות ייחודיות בתחום שלה, אך הן אינן מוחלטות, כי מתקיים 
 בין הרשויות איזון ובלמים, ריסון ופיקוח.

 

 

 

 

 

 לב! שימו

בבחינת הבגרות נושא 

"הפרדת רשויות" יכול 

 להישאל גם כ"עקרון".
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 מהו תפקידה של כל רשות?

 
 

 כיצד כל רשות מפקחת ומבקרת את הרשויות האחרות?

 
 

 חוקה
בעלת עליונות  . החוקה היאמערכת של נורמות וערכי יסוד המנוסחים במסמך מכונן

 :קובעת אתוהיא  משפטית על חקיקה רגילה

 המדינה  . עקרונות וערכי היסוד של המדינה/ חזון/ המאפיינים הייחודיים של1

 ן סמכויותיהן והיחסים ביניהן . מבנה רשויות השלטו2

 . עקרונות השמירה על זכויות האדם והאזרח במדינה3
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 מנגנוני פיקוח פורמליים

הם ביקורת שמקיימים גופים ומוסדות המנגנונים הפורמליים )הרשמיים(, 
מבקר המדינה, נציב תלונות ועדות הכנסת, , כמו פרלמנט, שלטוניים רשמיים

 סמכו לשם כך בחוק. הציבור ובתי המשפט, שהו

, באמצעות תפקידם להגביל את השלטון ולפקח עליו ועל חוקיות פעולותיו
 פרסום דוחות, הנחיות, חוקים ומסמכים אחרים המציגים את פעילות השלטון.

 

" הם גופים רשמיים שהמדינה קבעה באמצעות החוק, והעניקה להם כוח סמכותי המנגנונים הפורמליים"

מסוים כדי לפקח על השלטון. גופים אלו, כמו מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור וגם גופים בתוך 

הם גופים שפועלים באופן רשמי במדינה, במטרה לפקח  –הפרלמנט )כמו הוועדות( ובתי המשפט )בג"ץ( 

 על השלטון.

 

בבחינת הבגרות אינכם נדרשים לציין את הגופים בתוך המנגנונים האלה אלא רק את ההגדרה של 

 ."מנגנונים פורמליים"

 

 

 מנגנוני פיקוח בלתי פורמליים
 

באמצעות  ביקורת שמקיימים גופים, ארגונים או אנשים פרטיים ולא רשמיים
טלוויזיה, תיאטרון, הפגנות, שביתות, עצרות, עצומות, יצירות אמנות )קולנוע, 

ספרות, אמנות פלסטית(, הופעה וכתיבה באמצעי התקשורת וברשתות חברתיות. 
הביקורת שלהם מתקיימת ללא הסמכה חוקית או בהתנדבות או ביוזמתם של 

 אזרחים או קבוצות. 

הביקורת נועדה לשם הגבלת השלטון ופיקוח עליו ועל חוקיות פעולותיו, באמצעות 
יניות, הבעת ביקורת פוליטית וחברתית על השלטון וקיום דיון לחץ על קובעי המד

 ציבורי.
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, והמדינה לא קבעה אותם מתוקף חוק במטרה שאינם רשמיים" הם גופים המנגנונים הבלתי פורמליים"

לפקח על השלטון. גופים אלה הם בד"כ יוזמה של אנשים, קבוצות או חברות. המטרה של מנגנונים אלה 

 –טון באמצעות אמנות, תקשורת, ארגונים התנדבותיים, הפגנות, שביתות ומחאות היא לפקח על השל

 במדינה במטרה לפקח על פעולות השלטון. דעת הקהלשיעצבו את 

 

 
 

 

 

מקבץ שאלות בנושא עקרונות 
 הדמוקרטיה ב'

 

אמצעים להגבלת השלטון והסבר  שנימדוע חשוב להגביל את השלטון במדינה דמוקרטית? ציין . 103

 מהם יכול להגביל את השלטון. כל אחדכיצד 

 

 הצג את עקרון הגבלת השלטון. הסבר כיצד עיקרון זה ממומש באמצעות חופש הביטוי.. 104

 

בהיותה קובעת תקנות.  ,יוזמת החקיקה בישראל נתונה לא רק לחברי הכנסת, אלא גם לממשלה. 105

אלא תפעל יותר בתפקידה כמבקרת הרשויות האחרות. כך תגביל  ,חשוב שהכנסת לא תעסוק רק בחקיקה

 הכנסת את כוח הרשות המבצעת ותגן על זכויות וחירויות הפרט במדינה.

לדעתי, יש לשנות את המצב הנוכחי ולהדגיש את יכולת הפיקוח של הכנסת על חשבון העיסוק שלה 

 יקר בחקיקה.בע

נובעת מכוונה טובה  ,באמצעות שיתוף הציבור ,אני חושב שיוזמת חברי הכנסת לשפר את מעמד הכנסת

ורצויה. אולם הכיוון הנכון צריך להיות עידוד האזרחים לפנות לחברי הכנסת ולשרים בעניינים ציבוריים 

ליטית, וגם יחזקו את תדמיתו שונים. כל אלה ייתנו מענה של ממש לצורך לשתף את הציבור במערכת הפו

 של בית המחוקקים בישראל.

 (15, שאלה 2016)מתוך בגרות קיץ 

 הסבר כיצד עיקרון זה לידי ביטוי בקטע. .עקרון הפרדת הרשויותאת  הצג -
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בעקבות שריפת הענק שהתרחשה בכרמל, שבה נספו ארבעים וארבעה בני אדם, דרשו מספר . 106

נה יפתח בחקירה מסודרת שתבחן את נושא התקצוב של שירותי קרובים של הנספים, שמבקר המדי

הכבאות בישראל. בעקבות כך, הודיע מבקר המדינה כי יפתח בחקירה בנושא ויבדוק את התנהלות 

 הממשלה בנושא הקצאת התקציבים לשירותי כיבוי האש בישראל בכלל ובחיפה בפרט.

מתאר את הכשלים של הממשלה בנושא, אך בתום חקירה ממושכת, הוציא מבקר המדינה דו"ח מפורט ה

מעביר את האחריות משר הפנים הממונה על שירותי הכבאות, לכלל הממשלה. לטענתו השר פעל 

כשורה במשך כל השנים שלפני האירוע הטרגי. עם זאת הוא תקף רבות את ניהול תקציב הכבאות ע"י 

 הממשלה.

פורמלי( שבא לידי ביטוי בדרישת קרובי -יבלת או)פורמלי  סוג מנגנון הפיקוחציין והצג את  -

 הנספים. הסבר כיצד מנגנון זה בא לידי ביטוי.

 

מספר תלמידים ביקשו לאפשר להם להתפלל מנחה בשעת הפסקת צהריים, באחד מבתי הספר, . 107

דבר שימנע מהם  -אולם מנהל בית הספר התנגד לכך בכל תוקף והחליט לקצר בשל כך את ההפסקה 

רות זאת, התלמידים התפללו ואיחרו, ולאחר שעימות בין שני הצדדים הלך וגבר, פנו להתפלל. למ

התלמידים לשרת החינוך, אולם זו טענה שהיא מתנגדת לאפשר להם להתפלל בשעת הצהריים, כיוון 

 שהדבר פוגע בסדר הציבורי.

תי הספר שתאפשר התלמידים פנו אל ועדת החינוך של הכנסת וביקשו כי זו תתערב ותקבע מדיניות בב

להם להתפלל. ועדת החינוך דנה בנושא וקיבלה החלטה שכל תלמיד יוכל להתפלל בהתאם לאמונתו 

 במסגרת בית הספר, והנהלת בית הספר לא תוכל למנוע ממנו תפילה זו.

פורמלי( שבא לידי ביטוי בפניית -בלתי או)פורמלי  סוג מנגנון הפיקוחציין והצג את  -

 מנגנון פיקוח זה בא לידי ביטוי בקטע. התלמידים. הסבר כיצד

 

בלת החלטות במוסדות שבהם הציג את התהליכים של ק ,במאי קולנוע ידוע יצר סדרת סרטים. 108

שהאינטרסים של בעלי ההון הם שמנחים את י, הברית. בסרטים אלו טען הבמא הממשל בארצות

באמצעות סדרת הסרטים הצליח הפעולות של מוסדות הממשל, ולא האינטרסים של כלל האזרחים. 

 הבמאי לעורר דיון ציבורי נרחב שהשפיע על דרכי הפעולה של הממשל.

 

המנגנון )פורמלי או בלתי פורמלי( לפיקוח ולביקורת על השלטון, שבא לידי  סוגציין והצג את  -

 הסבר כיצד סוג מנגנון זה בא לידי ביטוי בקטע. ביטוי בקטע.

בדרישה להפיל את השלטון במדינה ולכונן  ,זרחים בהפגנות סוערותבתוניסיה השתתפו אלפי א. 109

פרשנים טוענים כי לרשתות חברתיות באינטרנט כגון "פייסבוק" או "טוויטר" היה  בה משטר דמוקרטי.

תפקיד חשוב בהפלת השלטון, מכיוון שמה שנכתב בהן עודד את האזרחים לפעול לשינוי המציאות 

 כמדינה.

שהביא להפלת השלטון  ,מנגנון הפיקוח והביקורת )פורמלי או בלתי פורמלי(ציין והצג את סוג  -

 בקטע. הסבר כיצד סוג מנגנון זה בא לידי ביטוי בתוניסיה.

בשנים האחרונות התרחשה בישראל מהפכת תקשורת. בעבר פעלו בה ערוץ טלוויזיה בודד ורשתות . 110

לים בישראל ערוצים רבים של טלוויזיה ורדיו, רדיו מעטות שהיו בידי הממשלה. לעומת זאת, כיום פוע

שרובם בבעלות פרטית. מומחים שונים העריכו שמהפכה זו תחזק את הדמוקרטיה בישראל, מפני שריבוי 
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הערוצים יאפשר להציג יותר דעות ובמגוון רב יותר של נושאים, וכך יסייע לאזרחים לקבל תמונה טובה 

 להתריע על עוולות שלטוניות., ובכך להצליח יותר של פעולות השלטון

מהפכת התקשורת החלישה את הדמוקרטיה  -פך ילדעתי, לא רק שהערכה זו לא התממשה, אלא לה

בישראל. התחרות בין ערוצי התקשורת על תשומת לבו של הצופה גרמה להם להתמקד בתכניות בידור 

אינם ממלאים כראוי את  ולעסוק פחות בעניינים פוליטיים וחברתיים. לדעתי, בכך ערוצי התקשורת

 לסייע בשמירה על התפקוד התקין של השלטון. -תפקידם בחברה דמוקרטית 

מהפכה זו פוגעת בדמוקרטיה בישראל בדרך נוספת: הערוצים החדשים נתונים בידי בעלי הון, שמנסים 

. להשפיע באמצעותם על המדיניות הכלכלית של הממשלה, כך שתעדיף יוזמה פרטית ותחרות חופשית

משום שלדעתי היא תגרום להעמקת הפערים הכלכליים בחברה. פערים אלה  ,אני מתנגד למדיניות כזו

יוצרים אי־שוויון פוליטי, שמנוגד למובן המהותי של השוויון בין האזרחים. לכן אני חושב שפעילות 

נים פוליטיים הערוצים צריכה להיות בפיקוח ציבורי יעיל. פיקוח כזה יחייב את הערוצים לעסוק בעניי

)מעובד על פי "העין  וחברתיים וגם ידאג לשמירת האינטרס הציבורי, וכך תתחזק הדמוקרטיה בישראל.

 (. 2008, מתוך בגרות קיץ 2008, ינואר 70השביעית", 

הסבר  שריבוי הערוצים יחזק את מימושה, לפי הערכת המומחים. האזרחית הזכותאת  והצגציין  .א

 יטוי בקטע.כיצד זכות זו באה לידי ב

, שלדעת כותב המאמר אינו מתממש במלואו בגלל התחרות העיקרון הדמוקרטיאת והצג ציין  .ב

 הסבר כיצד עיקרון דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע. בין ערוצי התקשורת.

הסבר כיצד גישה זו באה  לה. מתנגדשכותב המאמר  כלכלית-הגישה החברתיתאת והצג ציין  .ג

 לידי ביטוי בקטע.

** 

הברית נשיא המדינה ממנה את השופטים בבית המשפט העליון. לאחרונה התעורר דיון -בארצות. 111

 אם לשנות את שיטת המינוי. ,ציבורי בשאלה

שהנשיא נבחר על ידי ציבור האזרחים, וכאשר הוא ממנה בעלי תפקידים  ,התומכים בשיטה זו טענו

 ך הוא מממש את אחד מעקרונות הדמוקרטיה.הוא מבטא את העמדה של הבוחרים בעניין. לדבריהם, כ

כי כאשר השופטים ממונים על ידי הנשיא, הם ירגישו מחויבות לנשיא  ,המתנגדים לשיטה זו טוענים

הפסיקה של השופטים עלולה להיות מושפעת משיקולים זרים, וכך עלול להיפגע לכן, ולהשקפת עולמו. 

 המימוש של אחת הזכויות של נאשמים.

 שעליו מתבססת הטענה של התומכים בשיטה הקיימת. ,את העיקרון הדמוקרטי גוהצציין  -

 הסבר כיצד עיקרון דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע.

 לטענת המתנגדים לשיטה הקיימת. ,את הזכות של הנאשמים שמימושה עלול להיפגע והצגציין  -

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

השתתפו נציגים של ארגוני הנכים בישראל. הם טענו  ,חת מוועדות הכנסתבדיון שנערך בא. 112

נכים  ,שבבחירות האחרונות לכנסת אפשר היה להגיע למחצית מהקלפיות דרך מדרגות בלבד. לכן

המרותקים לכיסאות גלגלים לא יכלו להגיע לקלפיות אלה ולא הצביעו בבחירות. לטענתם, מצב זה פגע 

 לקיום בחירות דמוקרטיות.באחד התנאים ההכרחיים 

הסבר כיצד  דמוקרטיות שנפגע, לטענת נציגי ארגוני הנכים. התנאי לקיום בחירותאת  והצגציין  -

 תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.
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באחת המדינות פרסמה רשות הדואר חוברת הנחיות בנושא הנפקת בולים חדשים. בחוברת נאמר . 113

החדשים יהיו מגוונים ויתבססו על נושאים המייחדים קבוצות שונות כי רצוי שהאיורים על גבי הבולים 

 באוכלוסייה, כגון תלבושות עממיות, טקסים ומאכלים אופייניים לקבוצות שונות.

הסבר כיצד  לבחירת האיורים. ,רשותהעיקרון דמוקרטי שבא לידי ביטוי בהנחיות של  גציין והצ -

 עיקרון דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע.

אזרחים הקימו ארגון שמטרתו לדווח לציבור על פעילותם של חברי הכנסת. אנשי הארגון אוספים . 114

 ,הארגון מציג מדד ,מידע על התנהלותם של חברי הכנסת ועל הדרך שבה הם מקבלים החלטות. למשל

 המדרג את חברי הכנסת לפי מספר החוקים החברתיים שיזמו. המידע שנאסף על ידי אנשי הארגון

 מתפרסם באמצעי התקשורת באופן שוטף.

הסבר כיצד  שבא לידי ביטוי בפעילות הארגון. ,סוג מנגנון הפיקוח והביקורתציין והצג את  -

 סוג מנגנון פיקוח וביקורת זה בא לידי ביטוי בקטע.

בקיץ האחרון השתתפו מאות אלפי אזרחים בישראל בהפגנות המוניות. המפגינים קראו לממשלה . 115

 לשינוי סדר העדיפויות הלאומי וליזום הוזלה של מחירי הדיור ומוצרי הצריכה. לפעול

המפגינים טענו שבתהליכי קבלת החלטות כלכליות, על הממשלה להתחשב בדעת הקהל ולממש את רצון 

 הציבור.

כיצד עיקרון דמוקרטי זה הסבר  .שלדעת המפגינים על ממשלה לפעול לפיוציין והצג עיקרון דמוקרטי  -

 .בא לידי ביטוי בקטע

 

מדינת ישראל מחייבת את יצרני הסיגריות להצמיד תווית אזהרה למוצרים שהם משווקים. באזהרה . 116

עליהם לכלול פירוט של המקים העלולים להיגרם למעשן ולמי שנמצא בסביבתו. המדינה מעוניינת 

כדי שיוכל להחליט על פי שיקול לצמצם את העישון, ולהביא לידיעת כל אדם מהו הסיכון הכרוך בעישון 

דעתו אם לעשן או לא. יצרני סיגריות שלא יפעלו על פי הכללים המחייבים ייענשו. ויוטלו עליהם קנסות 

 כבדים.

 א. ציין והצג זכות טבעית )זכות יסוד( שהמדינה מבקשת לממש באמצעות פרסום האזהרה.

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 והצג את העיקרון הדמוקרטי שיצרני הסיגריות מחויבים לפעול על פיו.ב. ציין 

 הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

רב יהודי וחכם דת מוסלמי, מפגשים בין הקהילה  –הברית ארגנו שני מנהיגים דתיים -בארצות. 117

ות דתיות שהתורה והקוראן היהודית והקהילה המוסלמית. הם גם כתבו ספר הכולל דיון בסוגיות ובשאל

עוסקים בהן. שני המנהיגים מקווים שפעולות אלה יביאו לקירוב בין הקהילות על אף האמונות השונות 

 של היהודים והמוסלמים, מתוך הבנה שכל אדם זכאי לחיות לפי אמונתו.

 הדמוקרטי שהמנהיגים הדתיים מקווים לממש בפעולותיהם. עיקרוןציין והצג את ה -

 יצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.הסבר כ

 

באחת המדינות הועלתה לדיון בפרלמנט הצעה ולפיה כל שר יחויב לחשוף לפני חברי הפרלמנט את . 118

יומן הפגישות שהוא מקיים עם אנשי עסקים, ויציג לפני חברי הפרלמנט הצהרת הון בנוגע לנכסיו 

 ן השקיפות למען ִמנהל ציבורי תקין.האישיים. המטרה של יוזמי ההצעה היא לקדם את רעיו
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יושב ראש הפרלמנט התנגד להצעה. הוא טען כי לא יעלה על הדעת ששרים ימסרו מידע שאינו נוגע 

בהכרח לעבודתם הציבורית, ועלול להיהפך לנחלת הכלל. הוא הוסיף ואמר כי במעשה זה עלולה להיות 

 פגיעה בזכות של השרים.

 שיוזמי ההצעה מבקשים לקדם. הפיקוח והביקורתמנגנון  סוגא. ציין והצג את 

 הסבר כיצד סוג מנגנון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 של השרים שעלולה להיפגע, לדעת יושב ראש הפרלמנט. זכותה ב ציין והצג את

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

 

שנגזרו עליהם עונשים של  באחת ממדינות אירופה החליטה הממשלה לשחרר מבתי הכלא אסירים. 119

עד חמש שנות מאסר באשמת שחיתות. לדברי דובר הממשלה המהלך נועד להקל את הצפיפות בבתי 

 הכלא.

החלטת הממשלה עוררה מחאה נרחבת ואזרחים רבים יצאו להפגין נגד החלטה זו. המפגינים דרשו לבטל 

על הממשלה לפעול למניעת  את ההחלטה בטענה שהממשלה מנצלת לרעה את סמכויותיה. לדבריהם,

 שחיתות ולא לשחרר פושעים מן הכלא.

שהתממש בפעילות של האזרחים. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי  עיקרון דמוקרטיציין והצג  -

 ביטוי בקטע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח 
 על רשויות השלטון
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בנושא העקרונות הדמוקרטיים, למדנו על 

העם הוא "שלטון העם", שם עסקנו בכך ש

והצגנו את המציאות הדמוקרטית, לפיה  הריבון

העם מכיל את הריבונות שלו על השלטון בכך 

במדינה. זוהי  לוקח חלק בבחירותשהוא 

, אולם ישנה מעורבות נוספת של מעורבות פוליטית

ינה, שגם היא חלק מהמציאות של האזרחים במד

הכלת הריבונות של העם על השלטון במדינה וזו 

. כלומר,  האזרחים צריכים להיות מעורבות אזרחית

מעורבים לא רק בחיים הפוליטיים במדינה, 

באמצעות הבחירות, אלא גם בתחומי חייהם 

הקהילה באזור המגורים, התארגנות  -הציבוריים 

ים שונים )מה שמממש גם באיגודים שונים ובארגונ

את חופש הביטוי, חופש ההתארגנות וחופש 

ההתאגדות( כשהמטרה היא לקדם מטרות משותפות 

 להם ולאזרחים נוספים בסביבתם.

 -האזרחים לוקחים חלק ומעורבות לא רק בתחום הפוליטי  - מעורבות אזרחית
, כגון: באמצעות בחירות, אלא גם בתחומי החיים הציבוריים בקהילה המקומית

 -מעורבות בארגונים שונים ובאיגודים שונים, במטרה לקדם מטרות משותפות 
 מקומיות ולאומיות.

 פיקוח ובקרה בלתי פורמליים
מעורבות אזרחית פעילה, כלומר: השתתפות אזרחית גבוהה, תאפשר תחושה של חוסר ניכור בין היכולת 

שהיא התארגנות של  - החברה האזרחיתשל "האזרח הקטן" לבין קבלת ההחלטות. במלים אחרות, 

תאפשר לקדם פתרונות  -מבחינה מקומית או לאומית  -אזרחים במטרה למצוא פתרונות לבעיות שונות 

שעוסקים  ככל שיש יותר ארגונים אזרחיים התנדבותיים,שונים לבעיות מקומיות או לבעיות לאומיות. 

, והקשר בין האזרחים לבין השלטון יהיה ותרהמדינה תהיה דמוקרטית י -בתחומים שונים ומגוונים 

החל מבריאות )יד שרה,  -ישנם ארגונים שונים, בתחומי דעת שונים ומגוונים  2018אדוק יותר. בישראל 

עזר מציון, אקי"ם ועוד( פוליטיקה )שלום עכשיו, בצלם, שוברים שתיקה, להבה, יש דין, רגבים, אם 

 בעלי חיים, אמנסטי, האגודה לזכויות האזרח ועוד. תרצו ועוד( ובתחומים נוספים, כמו צער

לפקח  האזרחיםמול השלטון. בכוחם של  החברה האזרחית היא אמצעי פיקוח ובקרה בלתי פורמלי

המגזר ולבקר את פעילות הממשלה באמצעים פורמליים )בהמשך(, וכן גם באמצעים בלתי פורמליים. 

ים בוועדי עובדים, קבוצות אינטרס, וקבוצות המפעילות אזרחים המאוגד - העסקיהוא כינוי למגזר  השני

לחץ פוליטי על ציבור הנבחרים בכנסת ובממשלה. המגזר השני כולל גופים, כמו התאחדות התעשיינים, 

הסתדרות העובדים הכללית, הסתדרות המורים, ארגון המורים וארגונים מקצועיים רבים אחרים. אלה 

ההחלטות, ומצד שני להוביל לשינוי החלטה או לקבלת החלטה  יכולים מצד אחד להשפיע על מקבלי

 כלשהי, באמצעות איומי שביתה או השבתה ממשית של הענף.

 pocket teacherהסבר בסרטון של 

 מעורבות אזרחיתאשכול בנושא 

https://www.youtube.com/watch?v=54jsLy6KSVg
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, באמצעות התארגנויות אזרחיות ואיגודים מבחינה פוליטיתהוא כינוי לפעילות האזרחים  המגזר השלישי

המגזר השלישי יתארגן באמצעות  אזרחיים שונים שנועדו להוביל ללחץ, תוך פיקוח ובקרה על השלטון.

כל זאת כדי  -הפגנות, מחאות, שימוש ברשתות החברתיות באינטרנט, הפעלת אמצעי תקשורת וכו' 

להביע דעה ולהביע מחאה כנגד פעילות הממשלה או הכנסת. המגזר השלישי ישתמש במנגנונים הבלתי 

 עוד.כמו תקשורת, אמנות, קולנוע, דעת הקהל ו -פורמליים לצורך כך 

התארגנות של אזרחים, במטרה למצוא פתרונות לבעיות שונות  - החברה האזרחית
מבחינה מקומית או לאומית, תאפשר לקדם פתרונות שונים לבעיות מקומיות או  -

 לאומיות.

אזרחים המאוגדים בוועדי עובדים, קבוצות  -כינוי למגזר העסקי  - המגזר השני
 טי על ציבור הנבחרים בכנסת ובממשלה.אינטרס וקבוצות המפעילות לחץ פולי

כינוי לפעילות האזרחים מבחינה פוליטית, באמצעות התארגנויות  - המגזר השלישי
אזרחיות ואיגודים אזרחיים שונים, שנועדו להוביל ללחץ, לפיקוח ולבקרה על 

 השלטון.

 

 מנגנוני פיקוח ובקרה פורמליים
וגם בפרק של "הגבלת השלטון", קיימים מנגנונים  לצד מנגנונים לא פורמליים, כפי שלמדנו למעלה

 , כדי להגביל את הכוח של השלטון.שנקבעו בחוקפורמליים, 

מוסד מבקר המדינה פועל עפ"י "חוק יסוד: מבקר המדינה". מבקר  -מבקר המדינה
המדינה כפוף רק לכנסת ולא תלוי בממשלה, ולכן נבחר ישירות ע"י הכנסת. תקציבו 

 הכספים של הכנסת ולא ע"י משרד האוצר.מאושר ע"י ועדת 

  תחת ביקורת מבקר המדינה עומדים כל זרועותיה של הרשות המבצעת- 
 הממשלה, וכל מוסד, קרן, מפעל או גוף הממומן ע"י המדינה. 

  המבקר בודק את התנהלות הכספים בגוף המבוקר, את חוקיות הפעילות
ין אחר שיראה לנכון, שלו ואת טוהר המידות שלו. בסמכותו לבדוק כל עני

 בהתאם לדעתו. אחת לשנה הוא מסכם את כל הביקורת לדוח אחד מרכזי.

  בפועל, כוחו קטן מאוד, כי אין לו סמכות חיוב לפעול עפ"י המלצותיו, אבל
פרסום דבריו יכול להשפיע על דעת הקהל, וליצור לחץ על הממשלה 

 והכנסת.
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י חוק גם כ"נציב תלונות הציבור". מבקר המדינה פועל עפ" -נציב תלונות הציבור
כל אזרח ואדם בעצמם, או מיוצגים ע"י ארגונים שונים, יכולים לפנות אל נציב 
תלונות הציבור, אם חושבים שנפגעו באופן ישיר או עקיף ע"י גוף הנתון לביקורת של 

 מבקר המדינה. 

אולם במקרה גם כאן, נציב התלונות לא יכול לכפות את המלצותיו על הגוף המבוקר, 
 של חשיפת שחיתות, הוא יכול להעניק הגנה מיוחדת לעובד שחשף את השחיתות.

 

ועדה המורכבת ע"י הכנסת, ובה חברים חברי כנסת   – ועדת חקירה פרלמנטרית
מהסיעות השונות, בהתאם ליחס כוחן בכנסת )בדומה לוועדות(, והיא נועדה לבדיקה 
של אירוע או פעולה. ועדה זו נחשבת פחות אמינה בקרב הציבור, כי היא מורכבת 

קול  מפוליטיקאים ופועלת עפ"י אינטרסים פוליטיים, אולם היא מאפשרת לשמוע את
 הציבור.

 

הממשלה ו/או הוועדה לביקורת המדינה רשאיות להקים  -ועדת חקירה ממלכתית
 ועדת חקירה ממלכתית אשר חוקרת אירוע מסוים או מחדל מסוים. 

בראש הוועדה יעמוד שופט בית משפט עליון או מחוזי, והוא הממנה את החברים 
וש הבאת עדים ולהטיל בוועדה במטרה להגיע אל חקר האמת. ועדה זו יכולה לדר

 קנסות על אלו שאינם מגיעים להעיד. 

 ועדות חקירה ממלכתיות יכולות להוביל להתפטרות של הדרגים הגבוהים.
 

 

 

 

אחד מהתפקידים החשובים של בית המשפט העליון הוא היותו כ"בית דין  - בג"ץ
ות גוף אחראי על איזון כוחה של הרשות המבצעת, באמצע -בג"ץ  -גבוה לצדק" 

בקרה על פעולתה ופיקוח עליה. בג"ץ הוא גם הגוף שמהווה סעד משפטי לאזרחים, 
במצב של פגיעה בזכויות האדם והאזרח, והוא למעשה משמש כמגן לזכויות האדם 

 בישראל. 

 ]בפרק הרשות השופטת מורחב שם בנושא בג"ץ[.
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 היועץ המשפטי לממשלה
 

המשפטי  ושל השירות הרשות המבצעת פטית שלהמש עומד בראש המערכת המשפטי לממשלה: היועץ

בכפוף להמלצה של ועדה ציבורית המונה חמישה )לחלקם רקע של שופטים( ולהסכמה  .ישראלהציבורי ב

מהם, הוא מתמנה על ידי הממשלה. המועמד חייב להיות שופט הכשיר לכהן כשופט בית  4של לפחות 

 כיועמ"ש(.  משפט עליון )אך לא חייב שיכהן ככזה בטרם בחירתו

 תפקידיו:

אחראי על העמדה לדין פלילי של כל אדם אשר מפר את החוק הפלילי  – ראש התביעה הכללית א.

בישראל. ההעמדה לדין מתבצעת לרוב דרך התביעה פרקליטות המדינה. התובעים כפופים 

במדינה, המשפטי לממשלה ופועלים כנציגיו. במקרים חריגים, כגון האשמת בחירים  היועץ להנחיות

היועמ"ש  –המשפטי לממשלה לאשר באופן אישי את הגשת כתב האישום. לסיכום  היועץ החוק מחייב את

 אחראי על אכיפץ החוק הפלילי בישראל.

היועמ"ש הוא עורך הדין של הממשלה. כאשר אחד גופי השלטון נתבעים )למשל,  – ייצוג הממשלה ב.

 המשפט. והממשלה בביתבבג"ץ( היועמ"ש הוא זה שייצג את המדינה 

היועמ"ש הוא הגוף המייעץ לגופי הממשלה השונים  – יעוץ משפטי לממשלה ורשויות השלטון ג.

ם. למשל, היועמ"ש נותן חוות דעת לגבי חוקים יהולמוסדות המדינה אודות ההיבטים החוקיים של פעולות

אנשי היועמ"ש מלווים ממשלתיים או לגבי עמדת המדינה כלפי הצעת חוק פרטית שהוגשה לכנסת. 

הצעות חקיקה ממשלתיות בועדות הכנסת השונות ובמהלך תהליך החקיקה. כמו כן, היועמ"ש יכול 

  להתריע אדם או גוף רשמי שפעולותיו אינן עולות בקנה מידה אחד עם החוק.

 

 הצג מהו המגזר השלישי. . 120

 השלישי.הסבר כיצד זכויות האזרח באות לידי ביטוי בפעילות המגזר  

 

 הצג מהו המגזר השני. .121

 הסבר כיצד חופש ההתארגנות בא לידי ביטוי בפעילות המגזר השני. 

 

 הצג מהי ועדת חקירה פרלמנטרית. . 122

 הסבר כיצד שיטת הבחירות היחסית באה לידי ביטוי בוועדה זו. 

 

 הצג מהי ועדת חקירה פרלמנטרית. . 123

 לידי ביטוי בפעילות הוועדה.הסבר כיצד עקרון הכרעת הרוב בא  

 

 הצג מהי החברה האזרחית. . 124

 הסבר כיצד עקרון הפלורליזם בא לידי ביטוי בקיומה של חברה זו. 

 

 הצג מהו מוסד מבקר המדינה. . 125

 הסבר כיצד עיקרון הגבלת השלטון בא לידי ביטוי בעבודתו של מוסד זה. 

 

 הצג מהי מעורבות אזרחית. . 126

 פורמלי לפיקוח על השלטון בא לידי ביטוי במעורבות האזרחית.-המנגנון הבלתי הסבר כיצד 
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 דגמים בדמוקרטיה
 

גונית. אחד הפילוסופים למדעי המדינה אמר פעם כי "מספר הדגמים -הדמוקרטית אינה חדהתפיסה 

כל מדינה מגבשת לעצמה את  -והצורות של הדמוקרטיה בעולם כמספר המדינות הדמוקרטיות". כלומר 

הדגם והתפיסה הראויה לה כדמוקרטיה, בהתאם למרקם האוכלוסייה, הרכב קבוצות המיעוט בתוכה, 

 דות השלטון ועוד. ניהול מוס

 בפרק זה נלמד על שלושה דגמים בעולם הדמוקרטי, שהם הדגמים המרכזיים. 

 

 אינדיבידואלית-דמוקרטיה ליברלית

  את הפרט ואת זכויותיו במרכז. מעמידה תפיסה זו 

  של רצונותיו וזכויותיו ללא  מרביתפקיד המדינה לאפשר לכל אזרח מימוש
 .תרבותית-התייחסות להשתייכותו האתנית

 כל אזרח או קהילה חופשיים לקבוע לעצמם את ערכיהם. 

 אין זה מתפקידה של המדינה לקדם ערכים או מאפיינים תרבותיים. 

 

)ליברל( שלו  ושהחירותשהפרט )אינדיבידואלי(  ןשל הדמוקרטיה מאמי הדגם הזה: במלים אחרות

בלי קשר לממש את הזכויות שלו  הפרטיהמדינה צריכה לאפשר לאדם  לכן. מהות הדמוקרטיההם 

היא צריכה לאפשר לאדם הפרטי את מיצוי הזכויות שלו כדי לקדם את . להשתייכות שלו ללאום מסוים

 עצמו, את האינטרסים ואת העמדות שלו בחייו האישיים.

יות שונות, עם ערכים ואמונות שונים. על כן, בתפיסה במציאות אנשים משתייכים לקבוצות לאומ עם זאת

 הזו של הדמוקרטיה, כל קהילה יכולה לקבוע לעצמה את הערכים שחשובים לה, ואין זה מתפקיד המדינה.

 

בדיון שנערך באחת מוועדות הכנסת, אמרה חברת כנסת כי היא מאמינה בלב שלם שתפקיד הדמוקרטיה 

בחברה הישראלית לממש את היכולות שלו. לכן, לדבריה, המדינה הישראלית הוא לאפשר לאדם היחיד 

צריכה להתערב כמה שפחות בכל הנושא של "השבטיות" בחברה הישראלית  ולא להתייחס להבדלים 

הלאומיים בין האנשים בחברה הישראלית. עליה להוביל למימוש זכויות הפרט של כל אחד בחברה בלי 

רת הכנסת, כי כל חברה וקהילה בחברה הישראלית, צריכה לקבוע הבדל דת ולאום. מבחינתה, אמרה חב

 לעצמה מה הערכים העיקריים שהיא מאמינה בהם, אבל אסור לה לכפות ערכים אלה על אחרים.

 שמציגה חברת הכנסת. הסבר כיצד תפיסה זו באה לידי ביטוי בקטע. התפיסה הדמוקרטיתציין והצג את 

 

 תשובה:

 אינדיבידואלית,דמוקרטיה ליברלית  -ז
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תפיסה זו של הדמוקרטיה רואה את הפרט במרכז ואת זכויותיו כחשובות ביותר. תפקיד המדינה הוא  -ה

להביא את האזרח למימוש מרבי של שאיפותיו ורצונותיו תוך שמירת זכויותיו ללא קשר לקבוצה האתנית 

ם הרלוונטיים להם ואין זה אליה הוא שייך. מכאן שכל אזרח וקהילה רשאים לקבוע לעצמו את הערכי

 תפקיד המדינה עבור הקהילה או האזרח.

"תפקיד הדמוקרטיה הישראלית הוא לאפשר לאדם היחיד בחברה הישראלית לממש את היכולות שלו,  -ב

לכן המדינה צריכה להתערב כמה שפחות בכל הנושא של "השבטיות" בחברה הישראלית". מכאן נובע 

הכנסת היא תפיסה ליברלית אינדיבידואלית, כיוון שחה"כ מאמינה שהתפיסה הדמוקרטית של חברת 

שהתפקיד העיקרי של הדמוקרטיה הישראלית היא לפתח ולממש את יכולותיו של האזרח ושהמדינה לא 

צריכה להתערב בקהילתיות של החברה הישראלית, כלומר לא לקבוע ערכים ערכיים וחשובים לקהילות 

 השונות בחברה הישראלית.

 

 קרטיה רפובליקניתדמו

  רואה את הפרט הן כיחיד והן כחלק מקהילה לאומית או אזרחיתתפיסה זו . 

 נועדה גם כדי  התפיסהו ,תפקיד המדינה אינו מתמצה בחופש הפרט
הנקבעים  ,מימוש ערכי הקהילה המשותפיםאת לאפשר את טובת הכלל ו

 . בתהליך הדמוקרטי

 של כל האזרחים, גם אלו  בדמוקרטיה רפובליקנית נשמרות זכויות הפרט
 .שאינם שייכים לקבוצת הרוב הלאומית

 

. שהיחיד הוא חלק מקהילה שהבסיס שלה הוא לאומי או אזרחי ןשל הדמוקרטיה מאמי הדגם הזה

בגלל זה המדינה לא צריכה רק להעניק זכויות אדם ולקדם את הפרט כיחיד בחברה, אלא היא צריכה 

לה )=הציבור(. מדינה כזו תעניק זכויות אדם לכל האזרחים, גם לממש את הערכים המשותפים של הקהי

 .לכאלו שהם מיעוט לאומי

 

 –public–: רפובליקני בא מהמילה "רפובליקה" שהיא באה מהמילה רמז לזכור את העיקרים של התפיסה

 ציבור.

 תרבותית-דמוקרטיה רב

  אתנית, לאומית –רואה את הפרט הן כיחיד והן כחלק מקהילה תפיסה זו-
 דתית.  או תרבותית

 נועדה גם כדי  תפיסה זוו ,תפקיד המדינה אינו מתמצה בחופש הפרט
 . לתמוך בקהילות השונות המצויות בתוכה במידה שווה
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  הקבוצות השונות והנכחתן  תקצובהתמיכה נעשית בעיקר באמצעות
 . במרחב הציבורי

 יש להדגיש ברמה המדינתית את השוויון בין הקהילות השונות. 

 

הוא חלק מקהילה שהבסיס שלה הוא לאומי,  - היחיד - שהפרט ןשל הדמוקרטיה מאמי הדגם הזה

בכל הקהילות הנמצאות בתחומה. את  באופן שוויוניבגלל זה המדינה צריכה לתמוך  אתני או דתי.

התמיכה השוויונית הזו היא תעשה באמצעות תקצוב ובאמצעות התייחסות לסממנים של אותה קהילה 

 חב הציבורי )כמו שפה, תרבות, היסטוריה וכו'(.במר

 

 אופי הדמוקרטיה הישראלי
 

בפועל, ההבדלים בין הדגמים השונים של הדמוקרטיות אינם מוחלטים ורבים תומכים בסוגיות שונות 

 .משלבים בין הדגמים בדגמים שונים/

האופי . ה רפובליקניתסלתפיבהיותה מדינת לאום יהודית, הדמוקרטיה הישראלית נותנת מקום משמעותי 

 .הרצוי של הדמוקרטיה הישראלית שנוי במחלוקת ציבורית

 

 תרגול דגמים בדמוקרטיה
 

יהודים, מוסלמים, נוצרים  –מדינת ישראל היא מדינה בה חיים קהילות רבות ומשונות מבחינה דתית . 127

ומיעוטים דתיים נוספים. גם בתוך הדתות פנימה, קיים מגוון רחב של קהילות ותרבויות שונות. אצל 

-וגם בתוך קבוצות אלה אין –היהודים, למשל, ישנן קבוצות של חרדים, דתיים לאומיים, חילונים ועוד 

 ונות. ספור קבוצות. גם אצל המוסלמים ישנן קבוצות שונות ומגו

-לאומיות-על כן, לדעתי, מדינת ישראל צריכה לתקצב באופן שווה כל אחת ואחת מהקבוצות האתניות

דתיות בחברה הישראלית, ובכך לאפשר לכל אחת מהקבוצות לקיים את הערכים שלה ולהעצים אותם. 

מו למשל מכאן שמדינת ישראל צריכה להביא לביטוי את התרבות והשפה הערבית אל המרחב הציבורי, כ

בשלטי החוצות, הפרסומות והעיתונות. אולם מצב זה הוא מעין פנטזיה שלא יכולה להתממש במקום בו 

-העוינות של הקבוצות השונות זו לזו, הוא אדיר. כמובן, לא מדובר רק על הקבוצות הלאומיות )יהודים

 חילונים(. -יהודיות )למשל חרדים -ערבים( אלא גם על אלה המגזריות 

 והצג את התפיסה הדמוקרטית של הכותב. הסבר כיצד תפיסה זו באה לידי ביטוי בקטע.ציין מ -

 

 הצג מהי התפיסה הרפובליקנית של הדמוקרטיה.. 128

 

אחת המפלגות המתמודדות לכנסת הציגה לציבור הבוחרים את המצע הרעיוני שלה. עפ"י המצע . 129

רט לקדם את היצירתיות שלו, מבלי לכפות היא מאמינה שישראל צריכה להיות מדינה אשר תאפשר לפ

גירושין(, לא -עליו דבר. על כן, לטענת המפלגה, המדינה לא צריכה להתערב בענייני אישות )נישואין
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בענייני החינוך ולא בענייני הרווחה והחברה. רק כך, הסביר ראש המפלגה, תוכל המדינה לאפשר לפרט 

 שונות מצד המדינה.)היחיד( בחברה לקדם את עצמו מבלי הגבלות 

ציין והצג את הדגם )התפיסה( הדמוקרטי שבא לידי ביטוי במצע המפלגה. הסבר כיצד דגם זה בא  -

 לידי ביטוי בקטע.

 

מדינת היהודים לא הוקמה רק למען "מכנה משותף" אזרחי, הרי כדי לחיות על פי ערכי הדמוקרטיה, . 130

ית אחרת. אמנם חשוב שמדינת ישראל תהיה דמוקרטית יהודים יכולים לבחור לחיות בכל מדינה דמוקרט

צריך להיות דווקא בטיפוח של זהות לאומית  ,ותשמור על זכויות האדם, אבל ייחודה של מדינת היהודים

 יהודית משותפת.

זהות לאומית יהודית משותפת צריכה לכלול שלושה מרכיבים יסודיים: השפה העברית, ארץ־ישראל 

בנוסף, צריך לאפשר  על פי הדת היהודית. ,נישואין וגירושיןוכוללת שבתות וחגים ה ,והתרבות היהודית

לאזרחי מדינת ישראל מקבוצות שאינן שייכות ללאום היהודי, לטפח ולבטא את המאפיינים התרבותיים 

 והדתיים המיוחדים להם.

סבר כיצד ציין והצג את הדגם הדמוקרטי שכותב הקטע מאמין בו לנכון לגבי מדינת ישראל. ה -

 דגם דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע.

** 

 הצג את הדגם של דמוקרטיה ליברלית אינדבידואלית.. 131

 

 

 גבולות בדמוקרטיה
 גישת הדמוקרטיה המתגוננת

הגנה על המשטר הדמוקרטי, עקרונותיו ואופי המדינה )כללי משחק, ערכים 
שפועלים בזירה הציבורית, תוך דמוקרטיים ואופי המדינה(, מפני אדם או קבוצה, 

ניצול הכלים הדמוקרטיים, על מנת לפגוע ולחסל את המשטר הדמוקרטי או את אופי 
 המדינה.

במקרים בהם האיום ממשי, המדינה מתגוננת ע"י שלילת הזכות להיבחר, להתארגן 
 ולפעול מבחינה פוליטית, ולעתים אף מגבילה את חופש הביטוי.

 

 אלדמוקרטיה מתגוננת בישר

על פי חוק יסוד . במדינת ישראל נעשה שימוש בעקרון הדמוקרטיה המתגוננת
מפלגה לא יכולה להשתתף בבחירות לכנסת אם יש  ,הכנסת וחוק המפלגות

 במטרותיה:
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 (שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.1)

 .סתה לגזענות( ה2)

 ר נגד מדינת ישראל.( תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרו3)

 

 הצג שתי דוגמאות למניעת השתתפות של אדם או מפלגה בבחירות, עפ"י החוק בישראל. . 132

 

 הצג את עקרון הדמוקרטיה המתגוננת.. 133

 

 

 תקנות לשעת חירום

הממשלה מוסמכת להתקין תקנה לשעת חירום לטובת הגנת המדינה, ביטחון הצבור 
 .וקיום אספקה ושירותים חיוניים

בכך שאף שהן חקיקת משנה, הן יכולות לגבור על הוראות חוק של תקנות אלה ייחודן 
חופש העיסוק  חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד)למעט חוקים חסינים כמו 

 : הכנסת(וק יסודוח

לפי החוק בישראל ניתן להתקינן רק כאשר מוכרז מצב חירום במדינה )ע"י הכנסת(. 
ידי הכנסת מצב חירום )ההכרזה מחודשת -מדינה מוכרז בה עלבפועל, מאז הקמת ה

 אחת לשנה(.

 מעצר מנהלי

גם בלי שהוא מואשם בביצוע  ,די ללא הליך פלילי רגיל כנגד העצורימעצר מניעתי מי
 עבירה כלשהי )סמכותו של שר הביטחון להורות עליו(.

וביטחון של  מטרתו למנוע פגיעה בביטחון הציבור/ בטחון המדינה/ זכות לחיים
 .אזרחי המדינה

לביקורת רבה בשל הפגיעה הקשה בזכויות ולכן חלות עליו הגבלות זה נתון הליך 
בלבד לבצע מעצר מנהלי לפרק זמן ארוך, תקף  הביטחוןבחוק )בסמכות שר 

 חודשים וניתן להארכה( 6לתקופה של 
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 גלובליזציה
 ,חברות ויחידים,  גלובליזציה מבטאת תהליכים כלל עולמיים בין מדינות

המתארים יכולת תנועה, מעבר וניעות הולכת וגדלה של סחורות, שירותים, 
 מידע, רעיונות ובני אדם.

  .כל זאת במהירות גבוהה ובקלות יחסית בנפח הולך וגדל 

  :העולם נתפס כ"כפר גלובלי", והדבר משפיע על תחומי חיים רבים, כמו
 סים בין מדינות, טשטוש גבולות. חברה וכלכלה, תרבות ולאומיות, משפט ויח

  במקביל מתרחשים בזממנו תהליכים הפוכים של חיזוק זהויות לאומיות
 ודתיות.

 

 . הצג את המושג גלובליזציה.134

 

 מגוון שאלות
 

רוק מנוף )עגורן( מצאו את מותם כאשר נפלו מגובה של עשרות מטרים. מבדיקת יפועלים שעסקו בפ. 135

 לא קיים נוהל או תקנה המסדירים את נושא ההתקנה או פירוק של עגורנים. המשטרה עלה כי בישראל 

בעקבות המקרה פנו מספר חברי כנסת מסיעות האופוזיציה לשר העבודה והרווחה בדרישה שיסביר מדוע 

לא הוסדר נושא פרוק והרכבת מנופים בישראל. השר הבטיח שישיב לפנייה בתוך שלושה שבועות, כפי 

  .הכנסתשנקבע בתקנון 

 
א. ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שאינו מתממש בתחום המנופים בישראל. הסבר כיצד עיקרון זה בא 

 .לידי ביטוי בקטע

ב. ציין והצג מהו סוג המנגנון )פורמלי או בלתי פורמלי( בו השתמשו חברי הכנסת מהאופוזיציה בפנייתם 

 .לשר. הסבר כיצד מנגנון זה בא לידי ביטוי בקטע

 כתב: רענן נוימק

 

עתירה שהוגשה לבג"ץ דרשה ש"צעדת הדגלים" שמתקיימת כל שנה ב"יום ירושלים" לא תעבור . 136

ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים. לטענת העותרים, צעדת הדגלים נועדה להעביר מסר של 

ום. לטענתם, יש שליטה ריבונית בשטחי ירושלים והדבר פוגע ברגשותיהם של הערבים המתגוררים במק

לשמור על הכרה באמונותיהם ודעותיהם של תושבי הרובע המוסלמי, בין אם מסכימים איתם ובין אם לא, 

 .ולכן אין לקיים שם את הצעדה
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בית המשפט הורה לקיים את הצעדה כמתוכנן, והוסיף כי הוא מורה למשטרה לדאוג לאבטחת האירוע. 

תבו העותרים עצמם, היא אמירה ברורה של קבוצת אנשים בנימוקיו קבע בית המשפט שהצעדה, כפי שכ

גדולה באוכלוסייה המבקשת להציג את עמדותיה בפומבי, וכל זאת מבלי להוביל לפרובוקציות. אי לכך, 

 .זכותם הבסיסית חשובה לא פחות מעמדותיהם של תושבי הרובע המוסלמי

 
שהגישו העותרים. הסבר כיצד עיקרון ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי בעתירה  .א

 .דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע

ציין והצג את הזכות שבשמה אישר בית המשפט לקיים את הצעדה. הסבר כיצד זכות זו באה  .ב

 .לידי ביטוי בקטע

 

על פי החוק בישראל, זכאים להצביע לכנסת רק אזרחים ישראלים שחיים בארץ ואזרחים בעלי . 137

 י השוהים בחוץ לארץ.תפקיד ממלכת

חברי כנסת מבקשים לקדם הצעת חוק ולפיה גם אזרחים ישראלים שחיים מחוץ למדינה יוכלו להצביע 

בבחירות לכנסת במדינות שבהן הם מתגוררים. לטענת יוזמי הצעת החוק, כיום נשללת מאזרחים אלה 

 שראל.הזכות להצביע, ונמנעת מהם היכולת להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בי

המתנגדים להצעה טוענים שאין לשנות את החוק הקיים, כי האזרחים החיים בארץ ממלאים את חובותיהם 

למדינה, ורק הם מושפעים ישירות מקבלת ההחלטות של הנבחרים, בניגוד לאזרחים שחיים מחוץ 

 למדינה.

 יוזמי הצעת החוק.מתממש במלואו כיום, לטענת  אינולבחירות דמוקרטיות ש התנאיא. ציין והצג את 

 הסבר כיצד תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.

)העדפה מתקנת, הבחנה, אפליה(, שעליה מתבסס החוק הקיים, לטענת  המדיניותב. ציין והצג את 

 המתנגדים להצעת החוק.

 הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

ר תרופות רק מאחורי פרגוד )וילון(. הפרגוד לכנסת הוגשה הצעת חוק ולפיה בתי מרקחת יחויבו למכו. 138

נועל לאפֵשר לכל לקוח לרכוש תרופות בלי שהאדם העומד מאחוריו בתור יציץ מעבר לכתפו, ויוכל לראות 

 אילו תרופות הוא קונה.

 שהצעת החוק נועדה להבטיח. הזכותציין והצג את  -

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע

 

נפגעה מרכב נוסע כשחצתה את הכביש במעבר חצייה. הנהג הפוגע ברח מהמקום ולא הולכת רגל . 139

 הגיש לה עזרה, כמצופה בחברה אנושית.

בישראל קבעה הכנסת בחוק כי נהג רכב שהיה מעורב בתאונה שנפגע בה אדם, חייב לעצור את רכבו 

 ולהזעיק עזרה.

 מה במקרה זה.של האדם )כאדם או כאזרח(, שלא התקיי חובהציין והצג  -

 הסבר על פי הקטע כיצד חובה זו לא התקיימה.

 

לאחר שהסתיימה מערכת הבחירות לנשיאות ארצות־הברית פנה הנשיא הנבחר למנהיגים של שתי . 140

המפלגות הגדולות. הוא הביע כפניהם את הצורך לעבוד בשיתוף פעולה כדי לשפר את המצב הכלכלי 

 במדינה.
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בירו האזרחים מסר למנהיגים שלהם, שהגיעה העת לפעול יחד מתוך תחושת לדברי הנשיא, בבחירות הע

מטרה משותפת, ולפעול לביסוס ערכי היסוד של העם האמריקני, שיתוף פעולה זה עשוי להביא למציאת 

פתרונות שיסייעו, בין היתר, ליצור מקומות עבודה נוספים לתושבי המדינה, ולהבטיח את רווחתם 

 בתחומים שונים.

 המודגש במסר שהעבירו האזרחים בבחירות, לדברי הנשיא. עיקרון דמוקרטי ציין והצגא. 

 הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 שיוכלו לממש תושבי המדינה בעקבות שיתוף הפעולה שמציע הנשיא. סוג הזכויות ב. ציין והצג את

 הסבר כיצד סוג זכויות זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

אוניברסיטה בארצות־הברית קיימה חקירה ִמשַמעתית על מקרה של העתקה. בעיצומה של החקירה . 141

פורסם המקרה באמצעי התקשורת. בעקבות זאת פנתה הנהלת האוניברסיטה למשטרה בבקשה לחקור מי 

הדליף את פרטי המקרה. היא אפשרה לשוטרים לעיין בחשאי בדואר האלקטרוני של עובדי אוניברסיטה 

 ו חשודים בהדלפה.שהי

העובדים ידעו על פעולת המשטרה רק לאחר מעשה, והם טענו שאסור היה למשטרה לעיין בדואר 

 האלקטרוני ללא ידיעתם ומבלי שיכלו לפנות לקבלת סיוע משפטי.

 של העובדים שנפגעה לטענתם. זכות ציין והצג -

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

נוער מתנועות נוער המייצגות השקפות שונות המעוניינות לקדם מטרות חברתיות,  קבוצות של בני. 142

תרבותיות ודתיות ייחודיות משלהן, לא מצאו מקום מתאים לפעילויות בשעות הפנאי במהלך השבוע 

ובסופו. לכן פנו בני הנוער לעירייה וביקשו ממנה סיוע בהקצאת מגרש מתאים לפעילותם בעיר. בעזרת 

ירייה ותרומות שגייסו ממקורות נוספים העירייה הקימה למענם מתחם, במגרש שהיה מיועד תקציב מהע

 לשימוש ציבורי.

דיירים המתגוררים בסמוך עתרו לבית המשפט בדרישה לסגור את המתחם. לטענתם, כשרכשו את 

ם מתחם דירותיהם הם פנו לעירייה לבדיקת התכנון העתידי של האזור, ולא נמסר להם שיש כוונה להקי

כזה בשכונתם. לדבריהם אילו ידעו לא היו רוכשים את הדירות, מכיוון שהפעילות במקום גורמת רעש 

 חזק, ובעקבות זאת נפגע הערך של דירותיהם. בית המשפט דחה אה העתירה.

 שהתממש בהקמת המתחם. העיקרון הדמוקרטי א. ציין והצג את

 הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

בא לידי ביטוי  זה תיוכוסוג זהסבר כיצד  של הדיירים שנפגע, לטענתם. סוג הזכויות ציין והצגב. 

 בקטע.

 

חוק חדש בצרפת קובע שחלק מחברי הפרלמנט הצרפתי יהיו אזרחים צרפתיים המתגוררים במדינות . 143

ייבחרו הם יפעלו אחרות. כמה אזרחים צרפתיים החיים בישראל הציגו את מועמדותם, וטענו כי אם 

 בפרלמנט כדי לחזק את הקשר בין צרפת לישראל, ויפעלו למען בוחריהם.

 שהחוק החדש בצרפת נועד לממש. תנאי לבחירות דמוקרטיותציין והצג את ה -

 הסבר כיצד תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

 .שגרירים שמשרד החוץ ממנה מייצגים את מדינת ישראל במדינות שונות בעולם. 144
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ישראלי לתפקיד שגריר ישראל באחת ממדינות אירופה. -בשנה האחרונה החליט משרד החוץ למנות ערבי

דובר משרד החוץ אמר כי המינוי של ערבי אזרחי ישראל לתפקיד שגריר ישראל מסמל את השתלבותם 

 של אזרחי ישראל הערבים בתפקידים שונים במוסדות השלטון של מדינת ישראל.

הבאה לידי ביטוי בדבריו של דובר משרד החוץ.  פנייה בהכרזת העצמאותהציין והצג את  -

 הסבר כיצד פנייה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

מאוד  התחזקה המפלגות אחת ובהן, בעולם המדינות באחת דמוקרטיות בחירות נערכו לאחרונה. 145

באמצעות  להשפיע האזרחים רצון את מבטא זה הישג כי הצהיר זו מפלגה מנהיג. כוחה את והכפילה

 .במדינה החברתי־כלכלי בתחום המדיניות על נציגיהם

, תוצאות הבחירות על ערעור המרכזית הבחירות לוועדת הגיש בבחירות שנחלשו המפלגות אחת של נציג

, הקלפי לעיני ועדת חשופה הייתה ההצבעה מהקלפיות בחלק לטענתו. חוזרות בחירות לערוך ודרש

 .ההצבעה במשך עליהן פיקוח היה לא ותמסוימ ובקלפיות

 והכפילה את שהתחזקה המפלגה מנהיג של בהצהרה ביטוי לידי שבא דמוקרטי עיקרון והצג ציין.  א

 .בקטע ביטוי לידי בא זה עיקרון כיצד הסבר .בבחירות כוחה

 המפלגותאחת  של הנציג לטענת, התקיים שלא דמוקרטיות בחירות לקיום הכרחי תנאי והצג ציין. ב

 ..בקטע ביטוי לידי בא זה תנאי כיצד הסבר .בבחירות שנחלשו

 

 ,ההתנהגות בתחום התלמידים את המחייבים כללים נקבעו בישראל הספר מבתי אחד של בתקנון. 146

 .התקנון פי על שאסורה חדשה בתספורת הספר לבית הגיע התלמידים אחד. והתספורת הלבוש

 כי טען התלמיד .שערו שיצמח עד כובע באמצעות תספורתו את להסתיר לתלמיד הורה הספר בית מנהל

 להסתיר המנהל של וכי ההוראה, וחבריו משפחתו לפני שלו הייחודיות את מציג הוא התספורת באמצעות

 .שלו בסיסית בזכות פוגעת התספורת את

 לידי בא עיקרון זה כיצד הסבר .בהחלטתו פעל המנהל פיו שעל את העיקרון הדמוקרטי והצג ציין. א

 .בקטע ביטוי

 .בקטע ביטוי לידי באה זו זכות כיצד הסבר .לטענתו, שנפגעה התלמיד של הזכות את והצג ציין.  ב

 

מתפרנסים  רבים כרכרות( )נהגי ועגלונים, לסוסים הרתומות )עגלות( כרכרות פועלות יורק ניו בעיר. 147

 מתוך ,הכרכרות של הפעילות את להפסיק החליט יורק ניו של החדש העיר ראש. בהן תיירים מהסעת

 לטענתם. את החלטתו לבטל ממנו וביקשו העיר לראש העגלונים נציגי פנו בתגובה. הסוסים לשלום דאגה

 ים.העגלונ של מזכויות היסוד באחת פוגעת העיר ראש של וההחלטה, מסור לטיפול זוכים הסוסים

 

 .העיר ראש של ההחלטה ביצוע בעקבות שתיפגע העגלונים של הזכות את והצג ציין -

 .בקטע ביטוי לידי באה זו בזכות הפגיעה כיצד הסבר

 

נמוכים  להישגים הגיעו שתלמידיהם, מצוקה באזורי ספר לבתי סיוע תכנית הציג החינוך משרד. 148

 להם הנוסף יאפשר התקציב. הקרובות השנים בחמש נוסף תקציב יקבלו אלה ספר בתי. האחרונות בשנים

 .הלימוד שעות מספר ואת המורים מספר את להגדיל

 לאלה של דומים להישגים להגיע בתכנית שישתתפו הספר בתי תלמידי יוכלו שכך מקווה החינוך משרד

 .בארץ הספר בתי שאר תלמידי
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 באה זו מדיניות כיצד הסבר .בקטע ביטוי לידי שבאה החינוך משרד של המדיניות את והצג ציין -

 בקטע ביטוי לידי
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 לאומיות
 וקבוצות אתניות בעולם התפתחות הרעיון הלאומי
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 מושגים בסיסיים בנושא
 

להבין את הרעיון של הלאומיות יש המושגים הבאים הם בסיסיים בהבנת הנושא שנקרא לאומיות. כדי 

 עלינו להבין מספר מושגים בסיסיים, שלעתים נוטים לבלבל ביניהם או לטעות בהם:

 

 מדינה

 ארגון חברתי, הכולל שלטון על אוכלוסייה היושבת בשטח מוגדר, בעל ריבונות
 נימית וחיצונית והכרה בינלאומית. פ

 תנאים: חמישהלקיומה של מדינה ריבונית חייבים להתקיים 

שטח מדינה כולל את הגבולות המוגדרים שלה, ובתוכם: האדמה, האוויר,  - שטח )טריטוריה( .1

הקרקע והים )כולל הימים, הנהרות והמים(. שטח זה מוגדר ע"י המדינה ומסומן לרוב במפות -תת

 בינלאומיות. 

מדינה קובעת את אנשים היושבים באופן קבוע ושגרים בדרך קבע בשטח המדינה. ה –אוכלוסייה .2

 התנאים לקבלת אזרחות.

גוף מוסדי, המנהל ומסדיר את ענייני המדינה. לשלטון הסמכות הבלעדית להפעיל כוח על  -שלטון .3

 אוכלוסייה שנמצאת בשטח המדינה.

יכולתו של השלטון לנהל את ענייני הפנים והחוץ כרצונו, ללא התערבות של גורמים  –ריבונות .4

 או כפיפות אליהם. חיצוניים

הכרה בריבונותה של המדינה ע"י מדינות בעולם וע"י גופים בינלאומיים  –הכרה בינלאומית .5

רשמיים, נותנת למדינה מעמד משפטי בעל זכויות וחובות במשפט הבינלאומי. הכרה זו באה לידי 

יים ובקשרים ביטוי בכיבוד גבולות המדינה ע"י אחרים, בחברות באו"ם, בייצוג במוסדות בינלאומ

 .קיים ויכוח האם הגדרה בינ"ל היא הכרחית(דיפלומטיים וכלכליים אחרים )

 

 אזרח

מעמד חוקי ממנו נובעות זכויות וחובות )התנאים לקבלת אזרחות משתנים ממדינה 
 למדינה(. 

הזכויות העיקריות: הגנה על ביטחונו, הצבעה בבחירות, זכות כניסה למדינה, חופש 
 העיסוק במדינה, זכויות סוציאליות. 

החובות העיקריות: ציות לחוק, חובות עפ"י חוק )תשלום מסים ושירות צבאי או 
 לאומי(.
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 קבוצה אתנית

תרבותיים משותפים, כמו:  -קבוצה שיש לה יסודות אתניים 
 מוצא, שפה, היסטוריה, תרבות, לעתים גם דת וכו'.

 היא אינה שואפת בהכרח להגדרה עצמית או לריבונות.

 סוגי לאומיות
 לאום

 קבוצה שיש לה יסודות משותפים )אתניים תרבותיים או יסודות פוליטיים(. 

דינה ריבונית או אוטונומיה )שלטון עצמי( בתוך מדינה קיימת או שהיא לקבוצה זו מ
 שואפת לאחת מאלה.

 

 תרבותית-לאומיות אתנית

השאיפה המשותפת של בני לאום לשלטון עצמי, במסגרת מדינה ריבונית / 
 לאוטונומיה בתוך מדינה.

תרבותיים משותפים כמו: שפה, מוצא, תרבות,  -מבוססת על יסודות אתניים 
 היסטוריה ולפעמים דת. 

 

שהבסיס שלה הוא  השאיפה לעצמאות מדיניתבמלים אחרות: מה שמאחד בין כל האנשים בלאום הוא 

)מוצא( : התרבות, ההיסטוריה והשפה המשותפת בין האנשים. למשל: מה שמאחד את  האתנית הזהות

 בני הלאום הגרמני זה המוצא, התרבות, ההיסטוריה והשפה המשותפים שלהם. 

 

 אזרחית-לאומיות פוליטית
 

השאיפה המשותפת לבני לאום לשלטון עצמי, במסגרת מדינה ריבונית / אוטונומיה 
 .בתוך מדינה

 הדגל הדרוזי
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השאיפה מבוססת על יסודות פוליטיים, כמו: שותפות / רצון משותף לחיות באותה 
תפיסה  -מדינה או באותה מסגרת פוליטית, ובקידום יחד ערכים ונורמות משותפים 

 טוב משותף".של "

 

יסודות אתניים.  ולאעצמה  המדינהבמלים אחרות: מה שמאחד בין כל האנשים בלאומיות הפוליטית, היא 

הוא הציר שמחבר בין כולם. למשל:  –לקדם ערכים ונורמות משותפיםהרצון המשותף של בני הלאום 

מה שמאחד את בני הלאום האמריקאי )של ארה"ב( הוא לא היסודות האתניים אלא הערכים של המדינה 

 אותם רוצים האזרחים לקדם. –עצמה, הנורמות והערכים של המדינה 

 

רבית, לבין בעשור האחרון התנהל מאבק בסרביה בין הרוב הסרבי ששולט במדינה, שהוא נוצרי ודובר ס

תושבי חבל קוסובו, שמרביתם מוסלמים דוברי השפה האלבנית. תושבי קוסובו הכריזו על הקמת מדינה 

עצמאית כדי לממש את הלאומיות שלהם. שלטונות סרביה הודיעו שהם מתנגדים להקמת המדינה 

סתפק בקוסובו בטענה שמעשה זה יערער את היציבות באזור. לכן הם מציעים לתושבי קוסובו לה

 באוטונומיה, שתאפשר להם לנהל את ענייני החבל באופן עצמאי.

פי -הסבר את תשובתך על ציין והצג את סוג הלאומיות שבא לידי ביטוי בהקמת המדינה בחבל קוסובו.

 הקטע.

 

 תשובה:

 תרבותית-לאומיות אתנית -ז

ונומיה שמבוססת על שאיפה משותפת של בני הלאום להגדרה עצמית במסגרת מדינה עצמאית או אוט -ה

 יסודות אתניים משותפים כמו תרבות, היסטוריה, שפה וכו'.

שמרביתם ...  תושבי קוסובו הכריזו על הקמת מדינה עצמאית כדי לממש את הלאומיות שלהם" -ב

תרבותית כיוון שבסיס הדרישה -ת" מכאן רואים שסוג הלאומיות הוא אתיתמוסלמים דוברי השפה האלבני

מוסלמים דוברי  –בו למדינה ולהגדרה עצמית מבוסס על היסודות האתניים שלהם של תושבי קוסו

 אלבנית, בניגוד לשאר חלקי סרביה.

 

בפרלמנט הלבנוני עלתה דרישה מצד מספר חברי פרלמנט לשנות את הדגל של לבנון. כיום דגל לבנון 

הדגל כדי שיהיו בו מאפיינים הוא שני פסים אדומים ועץ ארז ירוק במרכזו. דרישתם הייתה לשנות את 

מוסלמיים, אולם הצעה זו נדחתה. אחד מחברי הפרלמנט שהתנגד להצעה )ודעתו התקבלה( אמר כי הדגל 

הלבנוני משתף את כלל האוכלוסייה במדינה בעיצוב זהותה של המדינה כמדינה שאינה מטפחת רק לאום 

 ל סמליה.אחד או אמונה דתית אחד, אלא מאפשר לכלל הציבור להתחבר א

בפרלמנט. הסבר כיצד סוג לאומיות  בהחלטה שהתקבלהציין והצג את סוג הלאומיות שבא לידי ביטוי 

 זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

 :תשובה

 אזרחית-לאומיות פוליטית -ז

שמבוססת על  שאיפה משותפת של בני הלאום להגדרה עצמית במסגרת מדינה עצמאית או אוטונומיה -ה

 ות משותפים. קידום ערכים ונורמ

"הדגל הלבנוני משתף את כלל האוכלוסייה במדינה בעיצוב זהותה של המדינה כמדינה שאינה  –ב 

מטפחת רק לאום אחד" מכאן נובע שמדובר בלאומיות פוליטית כיוון שחבר הפרלמנט, שדעתו התקבלה, 
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טוב המשותף" הוא אמר שהדגל כיום מייצג את כל האוכלוסייה במדינה ולא רק לאום מסוים, כלומר "ה

 רלוונטי לכלל הציבור ולא רק למוסלמים במדינה.

 וגי מדינות לאוםס
 

מדינות העולם מבוססות על לאום משותף. ייתכן והלאום הוא אתני או שהלאום הוא פוליטי. בכל המדינות 

ה באים לידי ביטוי גם היסודות האתניים וגם היסודות הפוליטיים, אלא שכל מדינת לאום תבחר לעצמ

 . בצביון )האופי( שלהלאיזה יסוד היא תתייחס יותר 

 

  תרבותית -מדינת לאום אתנית 

 ,תרבותי אחד-לאום אתניעם אזרחית( -)כללמדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית 
 . ומבטאת את זכותו להגדרה עצמית לאומית

נותנים ביטוי ליסודות  ,הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינהחלק מ
של  ,)מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, ולפעמים גם דת( האתניים התרבותיים

 . יהרוב הלאומקבוצת 

ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה -תרבותיים-קיימים גם יסודות פוליטייםאבל 
תפיסה  / )רצון משותף לחיות באותה מדינה ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים

 .של "טוב משותף"(

 

 במלים אחרות: 

תרבותית היא מדינה שהצביון )האופי( שלה מבוסס על יסודות אתניים של -מדינת לאום אתנית •

 ובכך באה לידי ביטוי ההגדרה העצמית של הלאום. לאום מרכזי אחד,

בגלל היסוד האתני, הסמלים, החגים והחוקים של המדינה יהיו קשורים ליסוד זה ויהיו ביטוי  •

 לנושא האתני.

 ת, ישנם גם במדינה כזו יסודות פוליטיים כמו ערכים ונורמות של הדמוקרטיה וכו'.עם זא •

 

תרבותית והלאום היהודי הוא הרוב בה. בשל כך, הסמלים, המועדים, -למשל: ישראל היא מדינה אתנית

החוקים והמוסדות בישראל הם בעלי קשר ליסוד האתני. עם זאת, ישנם גם ערכים פוליטיים המשותפים 

 האוכלוסייה בישראל, כמו הרעיון הדמוקרטי. לכלל

 

  לאומית-מדינה דו

 ,עם שני לאומים אתניים שוניםאזרחית( -)הכללמזוהה ברמה הקולקטיבית המדינה 
 . ומבטאת את זכותם להגדרה עצמית לאומית

https://pixabay.com/vectors/italy-flag-country-nationality-156275/
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מבטאים את היסודות האתניים הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה חלק מ
 .ם במדינהיהדומיננטי הלאומיםהתרבותיים של שני 

ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה -תרבותיים-קיימים גם יסודות פוליטייםאבל 
תפיסה  / )רצון משותף לחיות באותה מדינה ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים

 .המגבשים את שני הלאומים ,של "טוב משותף"(

 

 במלים אחרות:

לאומית היא מדינה שהצביון )האופי( שלה מבוסס על יסודות תרבותיים של -מדינת לאום אתנית דו •

 ובכך היא מביאה לידי ביטוי את ההגדרה העצמאית של אותם לאומים. שני לאומים אתניים שונים,

בגלל היסודות האתניים של הלאומים השונים, לכן הסמלים, החגים, החוקים והמוסדות יביאו לידי  •

 ביטוי את היסודות האלו.

 במדינה זו קיימים גם יסודות פוליטיים, כמו ערכים דמוקרטיים משותפים. •

לאומית וחיים בה שני לאומים שונים, כאשר המדינה מבטאת -למשל: בלגיה היא מדינת לאום אתנית דו

במדינה  את היסודות האתניים של כל אחד מאותם לאומים, כמו: הסמלים, החגים והחוקים, והמוסדות

 תואמים את היסודות האתניים האלה.

 

  לאומית-מדינה רב

מספר לאומים אתניים עם  אזרחית(-)כלל מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית
 . במדינה דומיננטיים

יסודות האתניים נותנים ביטוי להסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה 
 . הדומיננטיים במדינה התרבותיים של כל הלאומיםו

ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה -תרבותיים -קיימים גם יסודות פוליטייםאבל 
תפיסה  / )רצון משותף לחיות באותה מדינה ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים

 .של "טוב משותף"( המגבשים את כלל הלאומים

 במלים אחרות:

מספר של  ות תרבותייםיסודמדינה רב לאומית היא מדינה שהצביון )האופי( שלה מבוסס על  •

 הלאומים האלה. כלובכך היא מביאה לידי ביטוי את ההגדרה העצמית של  לאומים,

בגלל היסודות האתניים המשותפים, החוקים, המוסדות, הסמלים והחגים במדינה יהיו מבוססים על  •

 אחד מהלאומים הללו. כלהיסודות האתניים של 

 ערכים דמוקרטיים משותפים. במדינה זו קיימים גם יסודות פוליטיים כמו •
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לאומית, כיוון שהיסודות  -למשל: שוויץ היא מדינה בה מתקיימים מספר לאומים אתניים, והיא מדינה רב 

 הלאומים השונים בה באים לידי ביטוי בסמלים, בחקיקה, במוסדות ובחגים של המדינה.  כלהאתניים של 

 

  מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחיה

ניטראלית  והיא השייכות הלאומית על בסיס האזרחות בלבדמדינה שמגדירה את 
 . )חפיפה בין לאומיות לאזרחות( מבחינה אתנית

הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה אמורים לבטא יסודות המשותפים 
 ]ולא יסודות אתניים[. לכל האזרחים במדינה

 לכלל אזרחי המדינה. היסודות הפוליטיים משקפים ערכים משותפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/vectors/banner-decoration-flag-sign-signal-2025413/
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 הצדקות לקיומה של מדינת לאום
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההצדקה הקולקטיביות
 ) הצדקה מן הזכות להגדרה עצמית(

 
לעמים יש זכות טבעית לממש את זהותם/ תרבותם 
הלאומית במדינת לאום. צידוק זה איננו ממוקד 
בזכויות הפרט, אלא עוסק בזכויות של קבוצות 

 לאומיות.-קולקטיביות
בישראל: העם היהודי, כאומה בעלת מורשת 
מובחנת ועשירה, זכאי למדינת לאום למימוש 

 תרבותו.
 

 ההצדקה הליברלית עפ"י הזכות לתרבות
 

לבני אדם יש זכות לתנאים, שיאפשרו להם לפתח 
את תרבותם בצורה מיטבית. מדינת לאום היא הכלי 

אומה, ולכן יש  המיטבי לפיתוח תרבותי מלא של
לשאוף להעניק לכל תרבות לפחות מדינה אחת. 
ההצדקה תלויה בשמירת זכויות הפרט של כלל 
האזרחים, וכן בהכרה בזכות של קבוצות אחרות 

 לביטוי לאומי.
בישראל: מדינת הלאום היהודית היא המקום היחיד, 
בו המרחב הציבורי מונחה על ידי התרבות היהודית: 

 סמלים, רוב יהודי.שפה, ימי שבתון, 
 

 ההצדקה עפ"י חשיבות הסולידריות
 

מדינת לאום אתנית תרבותית היא בסיס 
לסולידריות חזקה בין רוב האזרחים, בגלל הקשר 
הלאומי ביניהם. סולידריות זו מחזקת את יציבות 
המדינה )ומונעת מלחמות אזרחים(, היא מחזקת 

גם לקבוצות המיעוט  דאגה לרווחה )שיכולה להועיל
 במדינה(.

בישראל: הסכמתם של רוב אזרחי ישראל על 
הגדרתה כמדינה יהודית, מחזקת את הסולידריות 

 ביניהם ומסייעת לחוסנה של המדינה.
 

 ההצדקה עפ"י עקרון הכרעת הרוב
 

הכרעת הרוב הוא עקרון יסוד בדמוקרטיה. כאשר 
הכרעת רוב האזרחים רוצים בכך, מתחייב מעקרון 

 הרוב לעצב את המדינה כמדינת לאום.
בישראל: רוב הציבור בישראל תומך בהגדרתה 
כמדינה יהודית, ולכן על פי העיקרון של הכרעת 

 הרוב, עליה להיות כזו.
 

 ההצדקה במקרה היהודי, עפ"י הזכות לחיים ולביטחון ולמניעת רדיפות
 

ולביטחון, ובמקרים של רדיפות ואיום מדינת לאום מהווה מסגרת מיטבית למניעתן. לבני אדם יש זכות לחיים 
העם היהודי מאוים במיוחד על ידי אנטישמיות, שגם כיום לא נעלמה מן העולם / מדינת ישראל דואגת יותר 

 מכל מדינה אחרת למימוש זכותם של יהודים לחיים ובטחון.
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 מקבץ שאלות בנושא הלאומיות
 

-לאומית למדינת לאום רב-הצג מאפיין אחד משותף ומאפיין אחד מבדיל הקיים בין מדינת לאום דו. 149

 תרבותית.

 

 לאומית.-תרבותית למדינת לאום דו-הצג הבדל אחד בין מדינת לאום אתנית. 150

 

 תרבותית למדינת לאום פוליטית.-הצג הבדל אחד בין מדינת לאום אתנית. 151

 

 הצדקות שונות למדינת לאום.הצג שתי . 152

 

 הצג הצדקה אחת לקיומה של מדינת לאום דמוקרטית.. 153

 

בחוק האזרחות של מדינה מסוימת נקבע שהאזרחות תישלל מאזרח שעזב את המדינה לתקופה . 154

מסוימת, אך הוא יוכל לקבל אותה בחזרה בתנאי שיעבור בהצלחה מבחן בשפת המדינה, בהיסטוריה שלה 

 .ובתרבותה

אדם שעזב את המדינה כאשר היה תינוק, פנה לבית המשפט בטענה שתנאי זה מקפח אותו. לדבריו, 

הקיפוח נגרם לו מפני שהוא לא למד כראוי את שפת המדינה ואת תרבותה, לעומת מי שעזב בגיל מאוחר 

 לכן יש לבטל תנאי זה. —יותר ולמד נושאים אלו בבית הספר 

הסבר כיצד סוג לאומיות זה  שבא לידי ביטוי בחוק האזרחות של המדינה. את סוג הלאומיות והצגציין  -

 קטע.בא לידי ביטוי ב

 

כל אדם המבקש להפוך לאזרח במדינה מסוימת נדרש לעמוד בכמה תנאים: עליו לשלוט בשפה . 155

 הרשמית המשותפת לכל הקבוצות במדינה, וכן לקבל על עצמו מחויבות לערכים הדמוקרטיים, המקובלים

 במדינה.

הסבר כיצד סוג הלאומיות הזה בא  ציין והצג את סוג הלאומיות שעליה מבוססת האזרחות במדינה זו. -

 לידי ביטוי בקטע.

 

לרגל שנת השפה העברית הציעה אחת מחברות הכנסת לשרים ולחברי כנסת להחליף את השמות . 156

ת, השם העברי מבטא עבור הציבור לטענת חברת הכנס .הלועזיים שלהם לשמות עבריים )=לְַׁעבְֵׁרת(

גוריון, ראשו הממשלה -היהודי את הקשר לתרבותו ולמורשתו. צעד זה יממש את החזון של דוד בן

 הראשון, שראה בשפה העברית מאפיין חשוב של ישראל כמדינה יהודית.

מיות זה הסבר כיצד סוג לאו בא לידי ביטוי בהצעה של חברת הכנסת.הציין והצג את סוג הלאומיות  -

 בא לידי ביטוי בקטע.

 

הספרייה הלאומית של ישראל היא גוף ציבורי שתפקידיו מוגדרים בחוק. התפקיד המרכזי של . 157

הספרייה הוא איסוף ושימור של מסמכים הקשורים למורשת העם היהודי ולמנהגיו לאורך הדורות. הדבר 

 נועד בעיקר לחיזוק הקשר בין העם היהודי למדינת ישראל.

כך, למשל, רכשה הספרייה בכספי המדינה כתבי יד יהודיים עתיקים שהתגלו באפגניסטן, ובהם כתבי יד 

 של רבנים ומסמכים החושפים לראשונה את אורח החיים של היהודים באפגניסטן בתקופות קדומות.
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הסבר  ציין והצג את סוג הלאומיות שבא לידי ביטוי בתפקידה המרכזי של הספרייה הלאומית. -

 יצד סוג זה של לאומיות בא לידי ביטוי בקטע.כ

 

ועדת השרים לענייני חקיקה דנה בהצעת חוק להרחיב את השימוש בלוח השנה העברי בתעודות . 158

רשמיות מטעם המדינה: על פי ההצעה יצוין גם תאריך הלידה העברי בכל רישיון נהיגה אשר יוציא משרד 

 יל לחיזוק הזהות היהודית בישראל.התחבורה. בדרך זו יוזם ההצעה מבקש להוב

הסבר כיצד סוג הלאומיות הזה בא לידי  ציין והצג את סוג הלאומיות שאותו מבקש לחזק יוזם ההצעה. -

 ביטוי בקטע.

 

לאומי אך בואו לא נשלה את עצמנו, מדובר בעיקר באירוע לאומי. -האולימפיאדה נחשבת לאירוע בין

ארמנים לניצחון הארמנים, ואף הישראלים עולזים וחוגגים בניצחון השוודים מקווים לניצחון השוודים, ה

 הישראלים.

המשחקים האולימפיים מייצגים את הרעיון של אחוות עמים, בלי לוותר על הזהות של כל עם ועם. התחרות 

אמורה להחליף את המלחמות של פעם, היא אמורה להתנהל בכבוד הדדי, ובכלל זה לחיצת יד של המנצח 

 ד. אולם לעתים הרגשות הלאומיים גוברים על רוח ספורטיבית זו.והמפסי

לאומיות, היא למעשה סוג של שותפות. ככל שבני קבוצת לאום מרגישים יותר בעלי רקע משותף, וככל 

שהדבר המאחד אותם מבוסם על מורשת ותרבות ייחודית להם, כך הם שותפים יותר לשמחת הניצחון של 

דינות שונות, ההישגים האולימפיים זוכים לכותרות בולטות בתקשורת. כך בן קהילתם. זו הסיבה שבמ

 גם בישראל, הישגי הספורטאים באולימפיאדה הם מקור לגאווה לאומית.

כך האחווה ששוררת בין תושביה רבה  -בדיוק מאותה הסיבה, ככל שהאוכלוסייה אחידה יותר במדינה 

ברתיים רבים שהממשלה מעניקה לכל תושב במדינה, יותר, אחד הביטויים לכך הוא למשל בשירותים ח

וכן בקצבאות שמטרתן ליצור ביטחון חברתי כלכלי לכלל האוכלוסייה. את השירותים מממנים האזרחים 

בתשלום מסים גבוהים בידיעה שתשלומים אלה מיועדים עבור כל מי שמשתייך לקהילה זו שיש לה מכנה 

אוכלוסייה היא בעלת מכנה משותף קטן, לדעתי, יש פחות משותף גדול. לעומת זאת במדינות שבהן ה

 אחווה בין התושבים, ולרוב המיסוי נמוך.

מדינות לאום יכולות להיות שונות זו מזו למשל, במגוון הקבוצות שבהן. בעיניי, מדינה כמו מדינת ישראל 

מעניינת ומאתגרת. שבה החברה מורכבת מקבוצות שונות שאינן מוותרות על זהותן הייחודית היא מדינה 

עם זאת, אני מסכים עם החוקרים הטוענים כי גיוון בחברה הוא בעל ערך עד גבול מסוים, משום שחברה 

רב־גונית ורב־תרבותית, שבה כל אחת מן הקבוצות המשתייכות לה מעוניינת לשמר רק את ייחודה, עלולה 

ת חשדנות וחוסר אמון גם בין דומים. להשיג את המטרה ההפוכה: פגיעה בסולידריות בין הקבוצות, ויציר

האתגר של כל חברה מגוונת כמו החברה בישראל הוא חיזוק היציבות באמצעות יצירת מכנה משותף לכל 

הקבוצות שיאפשר להן חיים משותפים, בתוך מאבק כקיצוניים, המנסים להפוך זהות משותפת לשנאה או 

 לאלימות.

 ( WNET ,15/8/16)מעובד על פי ב' ד' ימיני, 

 

 שים לב: בחלק הראשון של כל שאלה )הצגת מושג( עליך לענות על פי מה שלמדת, ולא על פי הקטע.

 בחלק השני של השאלה ענה על פי הקטע.

 

 הצג את המושג לאומיות אתנית־תרבותית. . 159

 הסבר כיצד לאומיות אתנית־תרבותית באה לידי ביטוי בקטע. 
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 דמוקרטית.-החברתית־כלכלית הסוציאלהצג את הגישה  .160

 הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע. 

 

 הצג את עקרון ההסכמיות. . 161

 .הסבר על פי הקטע את טענת הכותב בנוגע לעיקרון זה 

 

 שעשו בפשעים מעורב היה הפולני העם כי לטעון אסור פיו שעל חוק חוקק בפולין הנבחרים בית. 162

 .כך שיטען מי על כבד עונש יוטל זה חוק פי על. בשואה פולין על אדמת הנאצים

 לפעול ישראל לממשלת קראו שואה ניצולי של רבים וארגונים, בישראל גדולה ציבורית סערה עורר החוק

 ולהיאבק היהודים על להגן כדי גם הוקמה ישראל מדינת, הארגונים ראשי לדברי. הפולני לשינוי החוק

 .בשואה היהודים נגד הפשעים את להשכיח ניסיון כל למנוע ולכן עליה, ברדיפתם

 

 .עליו התבססו הארגונים שראשי הלאומיות סוג את והצג ציין -

 .בקטע ביטוי לידי בא הזה הלאומיות סוג כיצד הסבר  

 

במהלך עבודות הרחבה של אחד מכבישי הארץ נחשפו חורבות של יישוב עתיק. בחפירות שערכו . 163

שהוזעקו למקום, התגלו שרידי בית כנסת קדום, אבני בניין שעליהן חרוטות מנורות ארכיאולוגיים 

וכתובות בכתב עברי עתיק. כדי שלא לפגוע בממצאים דרשו הארכאולוגיים להטות את מסלולו של 

ישראל. לכן יש להקים במקום -הכביש. לדבריהם, הממצאים שהתגלו הם שרידים מן העבר היהודי בארץ

 יוכלו אזרחי המדינה להתבונן בממצאים וללמוד על העבר. גן לאומי ובו

בתגובה לדרישה זו, הודיעה משרד התחבורה כי התנאים הפיזיים במקום אינם מאפשרים כל שינוי 

בתכנית. התכנון המקורי של הכביש הכרחי לשמירה על שלום הנוסעים ועל זרימה יעילה של התחבורה, 

ואף לסכן אותם. לכן הוחלט שהממצאים הארכאולוגיים יועברו  וכל שינוי עלול להקשות על הנוסעים

 למוזיאון מתאים והכביש ייסלל כמתוכנן. 

פוליטית( שעליו התבססה הדרישה של  או)אתנית  סוג הלאומיותציין והצג את  .א

 הארכאולוגיים. הסבר כיצד זוג לאומיות זה בא לידי ביטוי בקטע.

ש לממש בתכנון הכביש. הסבר כיצד זכות זו באה שמשרד התחבורה ביק הזכותציין והצג את  .ב

 לידי ביטוי בקטע.

אמנת האו"ם למאבק בגזענות קובעת כי לכל אדם יש זכות שלא להיות קורבן לאפליה על בסים גזע או 

שייכות אתנית. יש להדגיש כי המלחמה בגזענות אינה קשורה רק למחויבות לערכים דמוקרטיים, אלא 

רבות בכלל ובמורשת היהדות בפרט. הכבוד לכל אדם באשר הוא, ולא משנה  היא גם ערך חשוב בדתות

לאיזה גזע, לאום או מגדר הוא משתייך, הוא ערך בסיסי במסורת היהודית. מסורת זו היא התשתית 

לדמותה היהודית של מדינת ישראל, והיא באה בה לידי ביטוי נרחב במרחב הציבורי. לכן השמירה על 

יב חשוב גם בזהות היהודית של מדינת ישראל וגם בזהותה כמדינה דמוקרטית כבוד האדם היא מרכ

 המממשת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית.

המוסר היהודי דורש מאיתנו לנהוג בכבוד כלפי המיעוטים שאינם משתייכים לקבוצות הגדולות והחזקות 

אלית יש גזענות וניכור, והתפתחו בה בחברה ולהימנע מפגיעה בהם ובזכויותיהם. לצערי, בחברה הישר

דעות קדומות כלפי כמה קבוצות בחברה. נוצרה אווירה המצדיקה שיפוט של אנשים רק על סמך 

דתיים מתנהגים ככה, חילונים אחרת, כל הערבים הם כאלה  -השתייכותם לקבוצה או למגזר כזה או אחר 
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נו להיאבק בתופעות אלה, לנהוג בכבוד כלפי וכל העולים ממדינה מסוימת הם "אותו הדבר". לדעתי, עלי

 כל המגזרים בחברה הישראלית ולהימנע מפגיעה בהם ובזכויותיהם, במיוחד בחלשים ובקטנים שבהם.

עם הקמתה של מדינת ישראל נעשה בה ניסיון להעלים בכור ההיתוך את השונות, לגשר על הפערים 

כך יימנעו  -ייתה שככל שתהיה פחות שונּות וליצור אחידות בין תושבי המדינה. התפיסה השלטת ה

שסעים בחברה. אולם מדיניות כור ההיתוך לא השיגה את מטרתה. יתר על כן, ניסיון החיים המשותפים 

שלנו גרם לנו להבין, כיחידים וכחברה, שהשוני הוא שמייחד אותנו. לכן אני סבור שלא את השוני עלינו 

אחרים, וכי אנחנו חייבים להתחשב בצורכי האחר ובדעותיו  להעלים כי אם את הדעות הקדומות כלפי

 ולהימנע מפגיעה בהם. כך ניצור חברה מוסרית וצודקת יותר וחיים משותפים ויציבים.

 (2017במרס  21, ישראל היוםשאלה יהודית, אתר  –)מעובד על פי ד' גולדמן, מלחמה בגזענות 

 

 ולא על פי הקטע. על פי מה שלמדתעליך לענות : בחלק הראשון של כל שאלה )הצגת מושג( שים לב

 .על פי הקטעבחלק השני של השאלה ענה 

 

 .תרבותית-מדינת לאום אתניתצג את המושג ה . 164

 תרבותית בא לידי ביטוי בקטע.-הסבר כיצד המושג מדינת לאום אתנית 

 

 .עריצות הרובהצג את המושג  . 165

 לידי ביטוי בקטע.הסבר כיצד החשש מפני עריצות הרוב בא  

 

 .סובלנותהצג את עקרון ה . 166

 הסבר כיצד עקרון הסובלנות בא לידי ביטוי בעמדה של כותב המאמר. 
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מדינת ישראל 
 כמדינה יהודית
 מאפייניה של ישראל כמדינת לאום יהודית 

 בהיבטים חברתיים, לאומיים ודתיים
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מאפייני מדינת ישראל כמדינה 
 יהודית

 

"אנו מכריזים נאמר . עפ"י המגילה מדינה יהודיתהכרזת העצמאות מכריזה על היותה של מדינת ישראל 

"מדינת . לאחר מכן הובטח כי היא מדינת ישראל" -בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל 

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה והיא מבטיחה כי  ישראל תפעל לאור חזונם של נביאי ישראל"

מכל אלו מבין הקורא כי ישראל מוגדרת כמדינת לאום של העם היהודי. אולם . יהודית ולקיבוץ גלויות"

 המגילה לא מפרטת כיצד תפעל מדינת ישראל כמדינה יהודית. 

 

לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ישנם שלושה היבטים, שמשתלבים זה בזה בחיי היומיום. 

 לאומי; השני הוא היבט תרבותי; השלישי הוא היבט דתי. -ההיבט הראשון הוא היבט אתני

 

 המשפטיההיבט 
ים מההיבט הגדרתה של ישראל כמדינת לאום של העם היהודי באה לידי ביטוי בפועל, בשטח, במספר חוק

 הלאומי, כלומר: ההיבט של הקשר האתני והלאומי של עם ישראל לארץ ישראל. 

 

 (1960חוק יסוד: מקרקעי ישראל )תש"כ, 
 

החוק קובע כי אדמות המדינה )הכוללות את אדמות קק"ל( ניתנות 
שניקנו  לחכירה בלבד ולא למכירה, כדי לשמור על אדמות הקק"ל
 במהלך השנים בידי יהודים, למען פיתוח ההתיישבות היהודית. 

)החוק ודרכי יישומו נתונים במחלוקת ציבורית ובשנים האחרונות חלו 
 כמה שינויים בצורת יישומו(.

 

אזרח ירדני תושב ירושלים רצה לקנות דירה ברובע היהודי בעיר העתיקה. הדירה  (:1978) בג"ץ בורקאן

למי ששירת בצה"ל או שוחרר מצה"ל מסיבה מוצדקת. הוא עתר לבג"ץ בטענה שהקריטריונים הוצעה רק 

על פיה הקריטריון  ,על רקע לאום ודת. בית המשפט קיבל את הטענה ,לקניית הדירה הם אפליה פסולה

יות לגיטימית. הרובע אך קבע שמדובר במדינ ,של שירות צבאי הוא כיסוי לייעוד הרובע ליהודים בלבד

לצד רובעי דתות אחרות, ולכן אין פה אפליה פסולה אלא ליהודים, והוא קיים היהודי בירושלים נועד 

 .הבחנה
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משפחת קעדאן, תושבי בקה אל גרביה רצו לבנות בית ביישוב קציר, סמוך למקום  (:2000)בג"ץ קעדאן 

קבל ליישוב נדחתה. האגודה לזכויות האזרח חיים גבוהה. בקשתם להתמגוריהם, שיכול לתת להם איכות 

האם למדינת ישראל מותר להקצות קרקע ליישוב המיועד  ,עתרה בשמם לבג"ץ. בית המשפט דן בשאלה

בג"ץ שינה את התקדים שנקבע בפסק דין בורקאן וקבע כי מדינת ישראל  ,ליהודים בלבד. במקרה זה

 .ם ליהודים בלבדכמדינה דמוקרטית לא רשאית להקים יישובים המיועדי

בית המשפט קבע שלקבוצות המיעוט יש זכות להקים יישוב המיועד רק לקהילה שלהם, כדי לשמור על 

 .התרבות שלהם מול קבוצת הרוב, אך לקבוצת הרוב היהודי אין הצדקה לקבל הגנה כזו, בשל היותם רוב

 

 

 1950"י חוק השבות, תש

  לארץ שכל יהודי זכאי לעלותהקובע  ,1950חוק משנת . 

  החוק מאפשר גם לבני/בנות זוגם של יהודים, ילדיהם של
יהודים ובני/בנות זוגם, ונכדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם 

 . לעלות לארץ )אם כי הם לא נרשמים כיהודים(

  כמדינת  -חוק זה נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל
בחין ולא ולכן מקובל לראות בו חוק מ ,הלאום של כל יהודי העולם

 . חוק מפלה

  במדינות רבות בעולם קיימת מדיניות הגירה המבוססת על
 .עקרון שבות של בני הלאום

 

 חוק חינוך ממלכתי

 החוק מגדיר את היעדים של מערכת החינוך הממלכתי בישראל . 

  בין היעדים השונים )כמו חינוך לאהבת כל אדם, לנאמנות
נמנים אהבת תיות( למדינה, לערכים דמוקרטיים, לדעת וליציר

החוק  /העם והארץ ולימוד מורשת ישראל והמסורת היהודית
 מדגיש את חשיבות הנחלתה של התרבות היהודית בבתי הספר.
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 חוק יסוד השפיטה

  החוק מתייחס למקרים בהם אין חקיקה ראשית/ חקיקה שיפוטית
 אחרת לגבי המקרה הנדון.

  עקרונות החרות הצדק החוק מנחה את בתי המשפט לפסוק על פי"
 והיושר שבמורשת ישראל" במקרים בהם אין חקיקה ראשית/

 .חקיקה שיפוטית אחרת המתייחסת למקרה

 

 חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

 קובע את יום כ"ז בניסן כיום הזיכרון  יום הזיכרון לשואה ולגבורה  חוק
. 1933-1945נרצחים במאורעות השואה בשנים , לזכר הלשואה ולגבורה

 .החוק מבטא את הזיקה של מדינת ישראל להיסטוריה של העם היהודי

 קובע כללי ענישה ייחודיים )כולל עונש  חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
מוות( עפ"י פשעי הנאצים למרות שנעשו לפני הקמת המדינה ומחוץ 

 שנעשו נגד העם היהודי. לגבולותיה. הענישה מתייחסת לפשעים

 

 חוק השידור הציבורי

החוק כולל את יעדיו של השידור הציבורי בישראל, המונה ביניהם את טיפוח וקידום 
 השפה העברית ומורשת ישראל.

 

 

 (1996, תוקן 1951חוק שעות העבודה והמנוחה )
 

החוק מגדיר את שעות העבודה וימי עבודה ומנוחה במשק. ליהודים 
בשישי, שבת או  -נקבעה השבת כיום השבתון השבועי. ללא יהודים 

 ראשון לפי בחירתם. 
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שהדתיים רואים בשבת יום של קדושה,  –ד"ר זרח ורהפטיג מציין במאמרו "מדוע לא נחקק 'חוק השבת'" 

, אלא יום של דברי תורה בלבד. החילונים רואים בשבת יום מנוחה ללא עבודה, ללא שעשועים ובידור

 שדווקא כן מוקדש לבילוי, טיול ופעילות משפחתית. 

שתי הגישות המנוגדות לא אפשרו את חקיקת "חוק השבת". במקומו נחקק "חוק שעות עבודה ומנוחה" 

שלהן. החוק משבית את כל בימים  -שבת, ולבני העדות האחרות  –שקובע יום מנוחה שבועי ליהודים 

יצוין שבתחום השעשועים והבידור, הסמכות בידי הרשויות מסחרית בשבת.  -הפעילות הכלכלית 

. כך גם סגירת רחובות בשבת, הנעשית ע"י הרשויות המקומיות במקומות מסוימים המקומיות לקבוע

 בלבד. 

מנוע פתיחתם של מרכולים בשנים האחרונות חוקק "חוק המרכולים" שקובע כי שר הפנים רשאי ל

)סופרים( בניגוד להנחיית העירייה המקומית, וכן הוא רשאי לקבוע פתיחת מרכולים אלו בניגוד לעמדת 

 העירייה המקומית.

 

 חוק איסור גידול חזיר

החוק אוסר גידול חזיר באזורים יהודים או מוסלמיים. החוק אינו אוסר 
חרות. האיסור על גידול חזיר על אכילת חזיר או גידול חיות לא כשרות א

 נובע ממעמדו השלילי הסמלי וההיסטורי ביהדות.

 

 חוק חג המצות ]איסור חמץ[

החוק אוסר על בעלי עסקים הצגת ומכירת חמץ ברשות הרבים באזורים 
 יהודיים במהלך ימי הפסח. החוק אינו אוסר אכילת חמץ.

 

 

 חוק בתי הדין הרבניים
 

ל מחויבים להתחתן ולהתגרש במסגרת החוק קובע שכל אזרחי ישרא
בתי הדין של בני דתם, לכן נישואין וגירושין של יהודים בישראל ייערכו 

 עפ"י דין תורה. 

עם זאת, המדינה מאפשרת נישואין אזרחיים לאזרחים חסרי דת החל 
 .2010-מ
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 המרחב הציבורי
כמדינה יהודית במרחב הציבורי, בנוסף להיבטים השונים של החוקים, ישנם חוקים שמביעים את ישראל 

 בו כלל הציבור נחשף להיותה של ישראל מדינה יהודית.

 

 מעמד השפה העברית

העברית אמנם לא נקבעה בחוק מפורש, כשפה הרשמית של 
מדינת ישראל, וכך נותרה החקיקה מתקופת המנדט, המקנה 
לעברית ולערבית מעמד של שפות רשמיות )לאחר הביטול 

 המפורש בחקיקה של מעמד השפה האנגלית(. 

החקיקה והפסיקה בישראל מקנות עדיפות לעברית כשפה 
 2018ודי של מדינת ישראל. ביולי רשמית, כביטוי לאופייה היה

נחקק "חוק יסוד: הלאום" שמעניק לעברית מעמד של שפה 
 רשמית.

 

 

 לוח השנה העברי

לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של מדינת ישראל כביטוי לאופייה 
 היהודי של המדינה. 

החגים היהודיים הם ימי שבתון רשמיים במדינה. החוק מחייב שימוש 
 ברי בכל מסמך רשמי היוצא מטעם המדינה ומוסדותיה. בתאריך ע

"חוק יסוד: הלאום" קובע כי לוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי 
 במדינת ישראל ולצידו יפעל גם לוח השנה הלועזי.
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 סמלי המדינה
 

 סמלי המדינה הקבועים בחוק מבטאים את זהותה היהודית. 

הודי מסורתי ומפסי דגל המדינה מורכב ממגן דוד שהוא סמל י
 תכלת ולבן שהם צבעי הטלית היהודית.

המנון המדינה "התקווה", מבטא את שאיפת העם היהודי 
 לחזור לארצו ולחדש בה את חירותו המדינית.

סמל המדינה הוא המנורה שעמדה בבית המקדש בירושלים 
 ומשני צדיה ענפי זית.

 

 בין הציבורי לפרטי
 סטטוס קווסדר הה

עוד לפני קום המדינה היו חיכוכים בין הדתיים לחילונים בנושא המאפיינים הדתיים במרחב הציבורי 

בארץ ישראל בתקופת היישוב היהודי ולאחר מכן במדינת ישראל הריבונית. החיכוכים האלה עלולים מדי 

 פעם להפוך לעימות אלים, להתפרצויות אלימות ולמחאות משני הצדדים. 

הסובלנות במקרה זה הנו אחד מהכלים הטובים על מנת להוביל את שני הציבורים האלו מימוש עקרון 

לחיות זה לצד זה יחד. מכאן נוסח הסדר בין ראש הממשלה "שבדרך", דוד בן גוריון לבין הנהגת הדתיים 

והוא מכונה "סטטוס קוו" ]מצב קבוע בלטינית[ לפיו ישנם מספר עקרונות שמוסכמים  1947-בישראל ב

 ל שני הצדדים, כאשר כל אחד מהצדדים מסכים להתפשר על עניינים מסוימים.ע

 

הסדר זה מבוסס על כך שהקבוצות היהודיות השונות במדינה מכירות בצורך למצוא דרך שתאפשר לחיות 

הסדר זה נועד להסדיר נושאים עקרוניים יחד, למרות חילוקי הדעות בנוגע ליחסים בין דת ומדינה. 

, אבל אין בו פתרון לחילוקי הדעות. אי אפשר לקבע באופן מוחלט את הסדר ללי המשחק"ולקבוע את "כ

חלק מהנושאים שהוסכם משום שגם התנאים הפוליטיים וגם התנאים החברתיים משתנים.  קוו,-הסטטוס

 )למשל חוק בתי הדין הרבניים(. עליהם בהסדר זה קיבלו תוקף של חוק

 

 שיסודו מיוחס למכתב  ,ה במחלוקות בסוגיות דת ומדינהההסדר להכרע
)שנשלח מהנהלת הסוכנות היהודית למפלגת  1947-מ הצהרת כוונות
 . אגודת ישראל(
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  נועד למנוע העמקת מחלוקות בין דתיים לחילוניים ולאפשר חיים הסכם זה
 )על בסיס של סובלנות והסכמיות(.  משותפים במדינה שעתידה לקום

  סדרת ארבע סוגיות מרכזיות של דת ומדינה:עוסק בההוא 

 )הגדרת השבת כיום המנוחה במדינת ישראל )ליהודים. 

 ם.מטבח כשר במוסדות ממלכתיי 

 נישואין וגירושין של יהודים יתנהלו בהתאם להלכה. 

 מתן אוטונומיה לזרם החינוך הדתי. 

השנים  ואופן שימורו ויישומיו הראויים נתונים לאורך כל ,רובו נתקבע בחקיקה
 .ויכוח ציבוריוב

 

 

מקבץ שאלות בנושא מאפייני ישראל 
 כמדינה יהודית

 

 "חוק יסוד: מקרקעי ישראל". אומהחוקים האלה: "חוק חג המצות"  אחדהצג . 167

 

 הצג מהו "הסכם הסטטוס קוו". . 168

 קוו מביא לידי ביטוי את עקרון הסובלנות.-הסבר כיצד הסכם הסטטוס 

 

 .במרחב הציבוריביטויים לאופי היהודי של מדינת ישראל  שני הצג. 169

 

 חוקים המביאים לידי ביטוי את ישראל כמדינה יהודית. שני הצג. 170

 

פיו רשויות השלטון בגרמניה אינן עושות די כדי להביא -ערוץ תקשורת גרמני פרסם תחקיר שעל. 171

 בשואה. למשפט שמונה פושעי מלחמה שהשתתפו ברצח המוני של יהודים

בעקבות פרסום התחקיר, ראשי ארגונים יהודיים הפועלים לאיתור פושעי מלחמה, קראו לממשלת 

 ישראל לפעול כדי להביא את שמונת פושעי המלחמה לישראל, ולשפוט אותם בהתאם לחוק הישראלי.

שעליו התבססה הקריאה של ראשי הארגונים. הסבר כיצד חוק זה בא לידי  החוקציין והצג את  -

 יטוי בקטע.ב
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באחרונה הוקמה ועדה ציבורית שתבחן דרכים ותגבש המלצות להעמקת הלימוד על מורשת יהדות . 172

ספרד והמזרח בבתי הספר, כדי לתת לנושא זה ביטוי הולם וראוי בתוכנית הלימודים, כפי שקובע החוק. 

על מורשת ישראל ועל  יוזמי הקמת הוועדה הסבירו כי היא נועדה להגביר את הידע של תלמידי ישראל

 המסורת היהודית שהתקיימה בקהילות יהודיות שונות.

המבטא את האופי היהודי של מדינת ישראל, שיוזמי הוועדה מבקשים  חוקציין והצג את ה -

 הסבר כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בקטע. לממש.

 

 

 אשכול: העולם היהודי
 

 תלמידים ומורים!

אשכול העולם היהודי הוא אשכול ארוך מאוד ובעל 

כמות ידע גדולה מאוד. כדי לאפשר לתלמידים 

, אנו 8-12הצלחה מקסימלית בשאלות האשכול 

ממליצים ללמד אשכול נוסף. קרוב לוודאי, 

שהחומרים באשכול שלפניכם יהיו שונים 

יוון ש"הורדנו" חלקים שחשובים פחות באשכול, ושהאפשרות מהחומרים במקורות אחרים, וזאת כ

 .חובה ללמד אשכול נוסףשישאלו עליהם בבגרות נמוכה יותר. על כן 

 

 מגמות בדמוגרפיה של יהודי העולם
מיליון יהודים, אולם זה לא מספר מדויק כיוון שכל חוקר מגדיר  13מספר היהודים בעולם עומד בערך על 

, כך שהמספרים משתנים בהתאם להגדרה. ישנם חוקרים שרואים ביהודים רק מי "יהודי" בהגדרה שונה

שמוגדר לפי ההלכה כיהודי, ואז מספר היהודים קטן הרבה יותר בעולם. ישנם חוקרים שרואים ביהודי 

כל מי שחש רגש שייכות ללאום היהודי, ואז מספר היהודים כמו לעיל, פחות או יותר. רוב החוקרים 

לפי תחושתו כחלק מהעם היהודי. חוקרים אלו  וגםיהודי הוא מי שמוגדר כך לפי ההלכה, שקובעים כי 

 ". "יהודי ליבהמגדירים יהודים אלו, במונח 

יהודי ליבה הם אנשים המגדירים את עצמם כיהודים, אם שואלים אותם, או שהם ממוצא יהודי והם לא 

הגדרת ההלכה, ולא בודקת ידע ביהדות או  בני דת אחרת. זו הגדרה רחבה מאוד שלא הולכת רק עפ"י

 קיום מנהגים. כדי להיות חלק מ"יהודי ליבה", צריך רק לא להכחיש את המוצא שלך.

הסכנה הגדולה ביותר בכל מה שקשור ל"יהודי ליבה" היא, שהם לא חייבים להגדיר עצמם כיהודים או 

דית. ישנו סיכוי גדול מאוד, שחלק גדול להזדהות עם הקהילה היהודית או ישראל ואפילו לא לפעילות יהו

 מיהודי הליבה, למעשה יפסיקו להיות יהודים לחלוטין.

 

 pocket teacherהסבר בסרטון של 

 העולם היהודיבנושא אשכול 

https://www.youtube.com/watch?v=IHVKLvHl8nY
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 מרכיבי הזהות של יהודי התפוצות
 זהות אזרחית

יהודי התפוצות מאופיינים  זהות אזרחית היא הקשר בין האדם לבין המדינה אליה הוא משתייך.

כבעלי זהות אזרחית, המקשרת בינם לבין המדינות בהן הם חיים. הם אזרחים שווים במדינות אלה והם 

 פעילים מבחינה אזרחית במדינותיהם.

 

 זהות לאומית
. יהודי התפוצות מרגישים קשר זהות לאומית היא הקשר בין האדם אל הלאום אליו הוא משתייך

 וכחלק מזה גם קשורים למדינת ישראל וליהודים בכל העולם. ללאום היהודי, 

 

 זהות דתית
. בקרב יהודי התפוצות קיימים שלושה זהות דתית היא הקשר בין האדם אל הדת אליה הוא משתייך

זרמים עיקריים: אורתודוקסים, קונסרבטיביים ורפורמים. ישנם גם יהודים חילונים שלא מרגישים שייכים 

 אלו. לאף אחד מזרמים

 

 דילמות של קהילות היהודים בתפוצות
מצד אחד הם בעלי זהות אזרחית  –היהודים בתפוצות נמצאים בדילמה מתמדת בשל היותם יהודים 

למדינה בה הם חיים, ומצד שני הם בעלי זהות לאומית ו/או דתית ליהדות. מצד שלישי, הם מרגישים 

קשר למדינת ישראל שמשמשת "בסיס" לעם היהודי. כאשר ישנו מתח בין המדינה שלהם למדינת ישראל 

 קיימת אצלם דילמה במי לתמוך.  –

הם אינם מעוניינים לעלות  –לא מעט במציאות החיים שלהם בתפוצות יהודי התפוצות מתעסקים 

לישראל, והם חיים במדינות בהם אין רוב יהודי. לכן, הם עוסקים בשאלות קיומיות, כמו: איך הזהות 

היהודית מתבטאת בחיים שלהם בתפוצות? איך שומרים על קשר לקהילה היהודית? איך שומרים על 

 לות?הדורות הבאים מפני התבול

 

 החברה היהודית במדינת ישראל
החברה היהודית במדינת ישראל, היא חברה המורכבת מפסיפס גדול מאוד של קבוצות, שחלקן קרובות 

זו לזו מבחינת השקפת עולם וחלקן רחוקות מאוד זו מזו. מדובר בתשבץ אנושי מורכב, שמכורח המציאות 

 הקיימת כל הקבוצות צריכות לחיות זו עם זו. 

דם מרגיש שייכות וקשר לתחומים שונים מהם מורכבת הזהות שלו. כך גם היהודים בחברה כל א

 הישראלית, שמרגישים קשר אל תחומים או נושאים שונים שמרכיבים את הזהות שלהם:

 הקשר של האדם עם המדינה, בלי שייכות לתרבות או לדת כלשהי. –זהות אזרחית ✓

 היהודית. הקשר של האדם היהודי אל הדת –זהות דתית ✓

הקשר של האדם היהודי אל התרבות היהודית או אל הלאום היהודי  –זהות לאומית / תרבותית ✓

 בלי שייכות לדת היהודית.



  מדינת ישראל כמדינה יהודית       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  121| ע

 

אוסף זהויות זה מרכיב את החברה היהודית שמורכבת משלוש קבוצות: הקבוצה החילונית, הקבוצה 

 המסורתית והקבוצה הדתית.

 

 הקבוצה החילונית

זהות אזרחית הזהות של הקבוצה היא  ש מהיהודים בישראל.כשלי הקבוצה מהווה
 .תרבותית-וזהות לאומית

הדתי  אל האופיחשיבות בזיקה לתרבות ולמסורת היהודית, אבל לא  קבוצה זו רואה
שייכות ליהדות מבחינה לאומית ולא  היא מרגישה הלאומי שלה. אל האופישלה אלא 

 מבחינה דתית.

את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל בלי שייכות לדת  קבוצה זו רואה
לכן יראו בסמלים של המדינה קשר למסורת ולמורשת התרבותית היהודית,  היהודית.

 בלי פרשנות דתית.

 דתיים.-מגדירים עצמם כאנטי 5%-3%בנוסף, 

 

 הקבוצה המסורתית
ר זה או אחר חלק מ"הקבוצה המסורתית" קבוצה זו היא קבוצה מגוונת מאוד, ועל כן ההגדרות להיות ציבו

הן קשות למימוש. בקבוצה כזו חברים כאלו ששומרים שבת במידה כזו או אחרת, וכאלה שאינם שומרים 

 שבת, אבל כן מניחים תפילין ואפילו עושים קידוש בערב שבת בסעודה משפחתית. 

שהוא הזרם העיקרי  וקסיהאורתודבכל מקרה, החברים בקבוצה זו מרגישים שייכות דתית אל הזרם 

 המונהג בישראל מבחינה דתית. חלקם רואים ברפורמים גנאי ואף פועלים כנגדם.

  כשליש מהיהודים בישראל. קבוצה המהווה

מורכבת משלוש הזהויות: זהות אזרחית, זהות דתית וזהות הזהות של הקבוצה היא 
 וללאום היהודי.שייכות לטקסים ולפולחן דתי וגם לתרבות לאומית. היא מרגישה 

מצוות שונות וברמות שונות. קבוצה זו בעלת מגוון רחב של  חברי הקבוצה מקיימים
 קשר בינם לבין הדת. חלקם מקיימים הרבה מצוות וחלקם מעט.

שמירת המצוות לא קשורה רק באמונה בה', אלא גם בקשר הלאומי והמסורתי לעם 
 ישראל.
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 הקבוצה הדתית
משנה -לאומית. שתי קבוצות-ות משנה: הקבוצה החרדית והקבוצה הדתיתבקבוצה זו נמנים שתי קבוצ

אלה שתי קבוצות אורתודוקסיות שהמחלוקת ביניהם הוא סביב נושא הלאומיות היהודית בארץ ישראל. 

 אולם מבחינה הלכתית שתי הקבוצות קרובות מאוד.

 מהיהודים בישראל. 13%-כ מהווה הקבוצה החרדית

, עפ"י לימוד התורה וחינוך לתורה ולמצוותהוא צה זו בקבוערך החיים המרכזי 
 ההלכה בלבד.

לאומית(, -מהחברה הכללית )החילונית והדתית קבוצה זו מאופיינת בהיבדלות שלה
רובם הגדול לא משרת בצבא כאידיאולוגיה, וחלקם  ויש להם מנהיגים נפרדים.

)ראה  דרך חיים אילוץ ולאורואים בעבודה הגדול מקדיש את חייו ללימוד התורה 
 הערה בהמשך(.

תפיסת  מקיימים את כל מצוות ההלכה והדת, ואורח החיים שלהם הוא דתי ושמרני.
 בלבד. העולם שלהם מבוססת על ההלכה והדת היהודית

 

  לערך מהחברה היהודית בישראל. 20%-15% מהווה לאומית-הקבוצה הדתית

 להלכה היהודית הדתית וגם לאידאולוגיה הציונית. יבתמחויהיא 

בחברה הכללית ובתרבות הישראלית במדינת ישראל  חברי הקבוצה משולבים
 ומשרתים בצבא )ראה הערה בהמשך(.

 מקיימים את כל מצוות ההלכה והדת, ואורח החיים שלהם הוא דתי ושמרני.

לימוד התורה חלקם  עבורתפיסת העולם שלהם מבוססת על ההלכה והדת היהודית, 
 הוא ערך מרכזי בחייהם.

 

: חלק ניכר בחברה החרדית מקדשים את חייהם ללימודי תורה הערות לגבי החברה החרדית בישראל

מהנשים  71%מהגברים החרדים עובדים במשרה מלאה,  58%, 2016-בלבד ולחיי דוחק. לפי הלמ"ס ב

את העובדים והעובדות בתוך החברה החרדית  החרדיות עובדות במשרה מלאה. בשני המקרים יש להוציא

כגון מוהלים, משגיחים, מלמדים, מורות בבתי ספר של החינוך שאינו מוכר, משגיחי כשרות ועוד. 

שלומדים יום שלם והם כפופים  18אברכים מעל גיל  64,000, יש 2015במדינת ישראל, נכון לשנת 

, משרד הדתות מעביר לכל 2018-נוך. נכון ללביקורות חוזרות ונשנות של משרד הדתות ומשרד החי

ש' בחודש. יתרת הכספים מקבל כל אברך מתרומות מיהודים בחו"ל. הממוצע שאברך  912אברך סך של 
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-ילדים בלבד )מתוך כ 25,000-ש' )כולל הסכום ממשרד הדתות(. כ 2100-מקבל בחודש הוא כ

 ( אינם לומדים לימודי ליבה כלל.130,000

 

באוכלוסייה החרדית, בתוכם נטורי  2%-הם זרם קטן של כ החרדים הקיצונייםני זרמים: בקרב החרדים ש

משפחות, יושבים  1300-קרתא, חסידות תולדות אהרון, חסידות סאטמר, הסיקריקים ועוד. סה"כ מונים כ

 בעיקר בירושלים ובבית שמש.

שמורכבת מחרדים ליטאים,  באוכלוסייה החרדית, 98%-הזרם המרכזי, כ – החרדים הליטאים והחסידים

. זרם זה מאמין בשילוב כזה 2חרדים חסידים וחרדים ספרדיים. לכל אחד מהשלושה יש מנהיגים נפרדים

לאומית, למרות שהוא מבדיל את עצמו -או אחר, במידה כזו או אחרת, עם החברה החילונית והדתית

ירים ונלחם בצורה בלתי מתפשרת בכל באורח החיים המאוד צנוע וסגפני, מתנגד לשינויים קיצוניים ומה

 תחום האינטרנט.

 

: בקרב הציבור הדתי לאומי ישנן קבוצות שונות, חלקן לאומית בישראל-הערות לגבי החברה הדתית

מזוהות עם "ארץ ישראל השלמה" ומתנגדים לכל פשרה שהיא, מאמינים בעלייה להר הבית וכו'. רוב 

לאומי )חרד"ל(, שמאמין -כאידאולוגיה. ציבור נוסף הוא ציבור חרדיהקבוצה הזו מתגוררת בשטחים 

בערך התורה כערך מרכזי, אך גם בערך יישוב ארץ ישראל, אהבת ישראל ושירות בצבא. הם מאופיינים 

לאומי, -כמחמירים יותר מבחינת ההלכה לעומת הדתיים. ציבור נוסף, שמהווה חלק גדול מהציבור הדתי

הציונות וגם בערכי התורה אך אינו מחמיר בהלכה, ומוכן לדון בוויתורים רואה חשיבות בערכי 

 טריטוריאליים.

 

 הקבוצה הליברלית: רפורמים וקונסרבטיביים
קבוצה זו מורכבת משתי קבוצות: הקבוצה הרפורמית והקבוצה הקונסרבטיבית. למרות שאלו שתי 

 קבוצות שונות קיימים ביניהם מאפיינים דומים.

 

 מהיהודים בישראל. 1%-כ ורמית מהווההקבוצה הרפ

את ההלכה כחובה ולוקחים ממנה מה שהם מרגישים שנכון  תמקבל קבוצה זו לא
 לקיים.

 אינם רואים חובה בשום מצווה, אך רואים חשיבות בכל מה שקשור בין אדם לחברו.

                                                           
הציבור הליטאי הונהג ע"י הרב שטיינמן זצ"ל, וכיום ע"י הרב אדלשטיין. בשנים האחרונות קיים מאבק אידאולוגי 2

, והונהג בעבר ע"י הרב אויערבך 10%-בקרב החרדים הליטאים. חלקם )הפלג הקטן יותר בציבור הליטאי, המהווה כ

אי המרכזי, המונהג כאמור ע"י הרב אדלשטיין זצ"ל( מתנגדים בצורה חריפה לשירות בצבא. לעומתם, הפלג הליט

)והרב קנייבסקי(, אינו שולל שירות צבאי ויציאה לעבודה, במקרים מסוימים. הציבור החסידי מונהג ע"י ראשי 

אדוננו, מורנו ורבינו(. עד לפני כשלוש שנים הנהיג את קהל החסידים  –קהילה בכל חסידות )מה שנקרא אדמו"ר 

עת ציבור זה מונהג ע"י בנו הרב חיים ואזנר. הציבור הספרדי הונהג עד לפני מספר שנים ע"י הרב ואזנר זצ"ל, וכ

 הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ומאז נפטר מנהיג אותו הרב שלום כהן.
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 שוויוני.הנשים שוות לגברים, לכן יש נשים מנהיגות ורבניות, וטקס חתונה רפורמי הוא 
 תהליך הגיור שלהם שונה מתהליך הגיור ההלכתי. המתגייר לא מחויב לקיים מצוות.

 הם נגד כפייה דתית ותומכים בחופש דת בישראל.

 

 מהיהודים בישראל. 1%-כ הקבוצה הקונסרבטיבית מהווה

סוברים , אבל את ההלכה הדתית, ומבחינתם יש לקיים את כל ההלכות היא מקבלת
 להשתנות עם הזמן ושאפשר לפרש אותה בהתאם לחיים המודרניים.שההלכה יכולה 

הם מגדירים יהודי כמי שנולד לאם יהודייה  הנשים שוות לגברים, לכן יש נשים רבניות.
 בלבד ומחייבים גיור לפי ההלכה. טקס החתונה שלהם דומה לאורתודוקסים. 

 הם נגד כפייה דתית ובעד חופש דת בישראל.
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 זהות לאומית/תרבותית ת דתיתזהו זהות אזרחית 

קשר של האדם אל  הגדרה

בלי שייכות  ,המדינה

 .תרבותית או דתית

קשר של האדם היהודי אל 

 הדת היהודית

קשר של האדם היהודי אל 

התרבות היהודית או הלאום 

 היהודי בלי שייכות דתית

בעלי זיקה אזרחית  חילונים

למדינה, שירות בצבא 

 .הנהגהבולקיחת חלק 

מרגישים קשר לעניין דתי לא 

כלשהו. חלקם הגדול 

מעוניינים בהפרדת דת 

 ומדינה.

לרובם זיקה )קשר( לתרבות 

וללאום היהודי כחלק 

ממסורת ולא כשייכות דתית 

 כלשהי.

בעלי זיקה אזרחית  מסורתיים

למדינה, שירות בצבא 

 .הנהגהבולקיחת חלק 

בעלי זיקה חלקית לדת, 

אך  ,מקיימים חלק מהמצוות

רואים בדת אורח חיים לא 

 .שמאפיין אותם

בעלי זיקה ללאום היהודי 

ולתרבות היהודית, כאשר 

חלק מקיום המצוות הוא 

לאומי ולא דתי -עניין תרבותי

 עבורם.

בעלי זיקה אזרחית  רפורמים

למדינה, שירות בצבא 

 .הנהגהבולקיחת חלק 

בעלי זיקה חלקית לדת, 

מקיימים חלק מהמצוות, עפ"י 

ורצונם, לא  השקפת עולמם

 מחויבים להלכה.

לרובם זיקה )קשר( לתרבות 

כחלק  ,וללאום היהודי

 ממסורת.

בעלי זיקה אזרחית  קונסרבטיביים

למדינה, שירות בצבא 

 .הנהגהבולקיחת חלק 

זיקה חלקית לדת, קיום 

המצוות וההלכות ברוב 

המקרים עפ"י ההלכה 

האורתודוקסית, אולם שינו 

 חלק מהדברים ונחשבים ליותר

 ליברליים.

לרובם זיקה )קשר( לתרבות 

וללאום היהודי כחלק 

 ממסורת.

בעלי זיקה אזרחית  לאומיים-דתיים

למדינה, שירות בצבא 

 .הנהגהבולקיחת חלק 

קשר הדוק אל הדת, קיום 

המצוות וההלכות עפ"י ההלכה 

 האורתודוקסית בלבד.

קשר הדוק ללאום ולתרבות 

היהודיים, כחלק מאורח 

 חייהם. 

בעלי זיקה אזרחית  חרדים

למדינה,  נמוכה

הקיצוניים אינם לוקחים 

חלק בפרלמנט הישראלי 

והמתונים )הרוב( 

לוקחים בו חלק וחלקם 

אף ממונים לשרים. לא 

משרתים בצבא ברוב 

 המקרים.

קשר הדוק אל הדת, קיום 

המצוות וההלכות עפ"י ההלכה 

 האורתודוקסית בלבד.

קשר משני ללאום ולתרבות, 

חלק  בלאום ובתרבות רואים

נפרד העומד  ערךולא  ,מהדת

 בפני עצמו.
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 טבלת השוואה בין הזרמים הדתיים בישראל
 

קריטריונים 

 להשוואה

אורתודוקסים דתיים 

 לאומיים

 אורתודוקסים

 חרדים
 רפורמים קונסרבטיבים

אחוז מכלל 

 היהודים בישראל
15-20 10 0.5 0.3 

 השקפת עולם

עקרונות ההלכה 

 היהודית

והאידיאולוגיה 

 הציונית.

הלכה יהודית אורתודוקסית 

 בלבד

ההלכה היא דינמית 

ויש  ,ומתפתחת

להתאים אותה 

 .לזמנים מודרניים

ההלכה אינה מסגרת 

ואפשר  ,מחייבת

לקחת ממנה מה 

 .שרוצים

 ממלכתי דתי חרדי ממלכתי דתי חינוך

 -מתבדלים

 משתלבים
 משתלבים

מתבדלים )לא מתגייסים 

רוב החרדים  ,לצבא(

משלימים עם קיום המדינה 

וחוקיה ומשתלבים 

 מיעוט חרדים .בפוליטיקה

מתבדל באופן מוחלט  -קטן 

ושולל את מדינת ישראל, 

בבחירות ולא  ףלא משתת

 בשירותי המדינה.

 משתלבים

 יחס לנשים
על פי ההלכה, קיימת הפרדה בין גברים לנשים 

 .(שנראית מבחוץ כחוסר שוויונית)

נשים מסמיכים 

לרבנות וממנים 

אותם לשליחות 

ציבור. בחלק מבתי 

הכנסת הישיבה 

 מעורבת.

האישה שווה לגבר 

בבית הכנסת וגם 

בטקס הנישואין. גם 

האישה מקדשת את 

 הגבר. הכתובה שונה.

 על פי ההלכה נישואין וגירושין

נישואין וגירושין על 

חלק  .פי ההלכה

מהרבנים יחתנו 

 .פסולי חיתון

מתנגדים לנישואי 

 תערובת.

 ,מחתנים פסולי חיתון

ותומכים בנישואי 

 .תערובת

 חופש דת
דמוקרטיה משולבת 

 ביהדות
 בעד נגד

 על פי ההלכה גיור

גיור רפורמי שלא 

דורש קבלת עול 

 מצוות.

מקבלים מימון 

 והכרה מהמדינה
 לא כן
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עמדות )"חלומות"( לגבי 
 מדינת ישראל

 הלאומיהרצף 
 

ולאחר מכן במאפייניה של ישראל כמדינת לאום יהודית. במהלך הפרקים האחרונים דנו בנושא הלאומיות 

אולם ישנם היבטים שונים, או שאיפות של אנשים לגבי קיומה של המדינה היהודית מבחינת הלאום 

 היהודי בה. 

אל מבחינת הלאומיות בפרק זה נלמד על שלושה "חלומות" שקיימים לגבי מציאות הקיום של מדינת ישר

 היהודית לצד המיעוט הערבי בה. 

קיימות שלוש עמדות שונות לגבי היחס בין הלאום היהודי שהוא הרוב במדינה לבין הלאום הערבי ככלל, 

 שהוא המיעוט במדינה. 

 

שלמעשה מבטלת את המיעוט שאינו יהודי  אתנית מדינת לאום יהודיתעמדה אחת רואה בישראל כ

ה מתן זכויות רבות יותר לרוב היהודי במדינה. לפי גישה זו רק במקרה שאין התנגשות במדינה ומעדיפ

יונהג שוויון ביניהם. עמדה זו באה לידי ביטוי למשל בחוק יסוד: מקרקעי ישראל  -בין שני הלאומים 

 - המעדיף באופן ברור את הרוב היהודי ובמקרה של "התנגשות" בין הלאום היהודי למיעוט שאינו יהודי

 החוק מתעדף את הרוב היהודי. כך גם לגבי חוק השבות.

 

בה הרוב הלאומי הוא הלאום היהודי,  מדינת לאום יהודית של כל אזרחיהעמדה שנייה רואה בישראל כ

, חוקים שקשורים לדת היהודית ולתרבות היהודית. והוא הקובע את הצביון של המדינה, סמלי המדינה

מעניקה שוויון זכויות מלא למיעוט הערבי. שוויון זכויות זה בא לידי ביטוי בייצוג בנוסף, עמדה זו 

המיעוט הערבי בכנסת, בשפה הערבית שמוגדרת כשפה "בעלת מעמד מיוחד" בישראל, בהענקת יחס 

לתרבות הערבית )כמו התייחסות ללוח השנה המוסלמי או הנוצרי(, חינוך ממלכתי ערבי ומתן זכויות 

מדה זו באה לידי ביטוי בישראל בייצוג הערבים בכנסת, במעמד מיוחד שהוגדר בחוק לשפה הקבוצה. ע

 הערבית, במתן חירות ושוויון מלאים לערביי ישראל. 

 

שלמעשה שוללת כל התייחסות  מדינת לאום פוליטית של כלל אזרחיהעמדה שלישית רואה בישראל כ

ל. גישה זו אינה רואה שום שוני והבדל בין הלאום ללאום כלשהו כמרכיב את חיי החברה והמדינה בישרא

היהודי והלאום הערבי, ומאמינה כי צביון המדינה צריך להיות מבוסס על שוויון בין הלאומים השונים 

 המרכיבים אותה.
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 עמדת מדינת לאום יהודית אתנית 

עמדת קצה התומכת במחויבות לשמירה ולחיזוק אופייה היהודי של המדינה גם 
 במחיר פגיעה בשוויון הזכויות של לא יהודים

 מימוש גישה זו במלואה נוגד את החוק הקיים בישראל.

 

 עמדת מדינת לאום יהודית של כל אזרחיה

השלטת בישראל ולפיה מדינת ישראל היא מדינת לאום של כל העם  העמדהזו 
 היהודי המזוהה עם היהודים בארץ ובתפוצות.

 יות לאזרחיה הלא יהודים.המדינה מחויבת לשוויון זכו

 

 עמדת מדינת לאום פוליטית של כלל אזרחיה

קצה התומכת בביסוס זהות לאומית משותפת לכלל האזרחים תוך ביטול  עמדת
 הזהות היהודית של המדינה או תוך השוואתה הגמורה לזהויות האתניות האחרות.

 מימוש גישה זו במלואה נוגד את החוק הקיים בישראל.
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מדינת לאום יהודית של כל  לאום יהודית אתנית מדינת 

 אזרחיה

 -מדינת לאום פוליטית 

 כלל אזרחיה

יחס 

ללאום 

המרכזי 

 )הרוב(

הרוב היהודי הוא המכריע בכל 

הסוגיות והוא המרכזי, המיעוט 

 אינו בא לידי ביטוי.

הרוב היהודי הוא הקובע את 

צביון המדינה, אך מביא לידי 

ביטוי גם את המיעוטים 

 השונים בתוכו.

אין התייחסות לרוב לאומי 

 כלשהו.

יחס אל 

 המיעוט

המיעוטים יכולים לחיות 

בישראל, אך המדינה אינה 

מחויבת בקידומם ובמתן זכויות 

 קבוצה עבורם.

המיעוטים הם חלק בלתי 

נפרד מישראל, וזכאים 

לשוויון זכויות מלא, המדינה 

מתקדמת זכויות הקבוצה 

 עבורם.

והמיעוט הלא הרוב היהודי 

יהודי הם אותו הדבר, ואין 

 כל הבדל ביניהם.

צביון 

 המדינה

נקבע ע"י הרוב היהודי. 

הסמלים של המדינה כמו גם 

הם על  -החוקים והמוסדות 

בסיס הלאום היהודי בלבד. אין 

התייחסות לשפה הערבית או 

 לתרבות וההיסטוריה הערבית.

נקבע ע"י הרוב היהודי. 

הסמלים של המדינה, החוקים 

והמוסדות הם על בסיס 

המדינה  אבלהלאום היהודי, 

מתייחסת אל השפה הערבית 

כשפה שנייה, המיעוט הלא 

יהודי הוא חלק מהחברה 

 הישראלית.

נקבע ע"י כולם באופן שווה, 

ללא כל התייחסות לאומית 

 הן ליהודים והן לערבים.

וויון למיעוטים רק ן שתיינ שוויון

בתנאי שהדבר אפשרי, אולם 

רכי הציבור וות בין צשבהתנג

היהודי לצרכיו של הציבור 

תוענק קדימות לזו של  -הערבי 

 היהודי.

יינתן שוויון מלא למיעוטים 

בכל המסגרות הרשמיות של 

המדינה, לרבות ייצוג, שפה, 

 תרבות וכו'.

יינתן שוויון מלא למיעוטים 

מיות של בכל המסגרות הרש

המדינה, לרבות ייצוג, שפה, 

 תרבות וכו'.

המרחב 

 הציבורי

מושפע ע"י התרבות, החברה, 

ההיסטוריה והשפה היהודיים, 

ואין מקום במרחב הציבורי 

 לציבור המיעוט.

מושפע ע"י התרבות, 

החברה, ההיסטוריה והשפה 

יש מקום  אבלהיהודיים, 

במרחב הציבורי לציבור 

המיעוט מבחינת שפה, 

 תרבות וכו'.

המרחב הציבורי מכיל באופן 

 שווה את היהודים והערבים.

המציאות 

 כיום

עמדה זו הממומשת במלואה 

נוגדת את החוק בישראל, אבל 

ישנם מספר נקודות 

שמתקיימות גם היום בישראל 

כמו חוק יסוד: מקרקעי ישראל 

 וחוק השבות.

עמדה זו היא הקיימת 

 בישראל כיום.

עמדה זו הממומשת במלואה 

 נוגדת את החוק בישראל.
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 הדתיהרצף 
 

אל קיומה של  לאומיתשל בעלי גישות שונות מבחינה  "החלומות"בפרק הקודם למדנו על העמדות או 

 את ישראל מבחינה לאומית.  עמדותאותן בעלי  כיצד היו רוצים לראות -מדינת ישראל, כלומר 

. הדתייעסוק גם הוא בעמדות או ב"חלומות" של בעלי גישות שונות, אולם הוא יעסוק בהיבט פרק זה 

 מבחינה דתית.כיצד היו רוצים לראות אותם בעלי עמדות את ישראל כלומר: 

 

של ישראל שרואות את מהותה  עמדות דתיותהעמדות השונות נמצאות למעשה על מעין "רצף". ישנן 

מאמינה שהמדינה צריכה להיות  העמדה הדתית חרדיתשורה אל ההלכה היהודית במידה זו או אחרת. ק

מדינה הפועלת עפ"י ההלכה, אולם כל עוד היא אינה כזו יש לשתף פעולה איתה בהיקפים כאלו ואחרים. 

טית, אולם יש לעומתה מאמינה שישראל צריכה להיות מדינה יהודית ודמוקר לאומית-העמדה הדתית

לפעול לשימור ולחיזוק האופי היהודי במרחב הציבורי כמו בנושאי שבת, כשרות ונישואין. עם זאת הם 

 רואים את ישראל כחלק מתהליך הגאולה של עם ישראל.

 

כמדינה יהודית ודמוקרטית, אולם השוני בין שרואות את מהותה של ישראל  עמדות חילוניותישנן גם 

לבין הגישה השנייה, היא שגישה זו מאמינה שיש לשמור על התרבות  כתרבותהיהדות העמדה של 

והמורשת היהודית במרחב הציבורי, אולם ביטויי המורשת הם נרחבים וכוללים לא רק את נושאי הדת 

הפרדת דת אלא גם ובעיקר את נושאי התרבות. הגישה השנייה בעמדות החילוניות היא גישה שמאמינה ב

עלי גישה זו רואים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל טוענים שעל מדינת , כלומר בומדינה

ישראל לנתק כל קשר בין ענייני ניהול המדינה לענייני ניהול הדת, וכי יש לאפשר חופש מוחלט ליהודים 

ולאלו שאינם יהודים כיצד לחיות את חייהם הפרטיים )כמו נישואין(. על כן גם חוקי המדינה חייבים 

 יות 'משוחררים' מכל ענייני הדת היהודית.לה

 

שגם היא,  העמדה המסורתיתהדתית מצד אחד והחילונית מצד שני ישנה גם  -בין שתי העמדות האלה 

כמובן, מאמינה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וגם היא, כמו הדתית, מאמינה בשימור האופי היהודי 

דהות כללית עם ערכיה של הדת ולא רק בהקשר ההלכתי, המדינה צריכה לבטא הז אבלבמרחב הציבורי 

 אלא גם בהקשר התרבותי והעברת המסורת.

 

 טבלה בעמוד הבא <<
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 עמדות דתיות

 עמדה מסורתית

 עמדות חילוניות

-עמדה דתית

 חרדית

-עמדה דתית

 לאומית

עמדת "היהדות 

 כתרבות"

עמדת "הפרדת 

 דת ומדינה"

על מדינת  •
ישראל להיות 

מדינה הפועלת 
 עפ"י ההלכה. 

כל עוד  •
המדינה אינה 
מדינת הלכה 
יש להזדהות 

ולשתף פעולה 
עמה באופן 

חלקי ועל כך 
קיים מגוון 

דעות בקרב 
הציבור החרדי 
בשאלת היקף 

שיתוף הפעולה 
הראוי עם 

המדינה במצב 
 הנוכחי.

 

מדינת ישראל  •
צריכה להיות 

מדינה יהודית 
 ודמוקרטית

יש לפעול  •
לשימור ולחיזוק 

האופי היהודי 
במרחב 

הציבורי )שבת, 
כשרות, 

 נישואין(. 
רבים רואים  •

במדינה 
"התחלתא 
 –דגאולתא" 

התחלת 
הגאולה, ויש 

להזדהות עמה 
ועם מוסדותיה 

ולפעול 
 לקידומה

מדינת ישראל  •
צריכה להיות 

יהודית 
ודמוקרטית תוך 

שימור האופי 
היהודי במרחב 

 הציבורי. 
המדינה צריכה  •

לבטא הזדהות 
כללית עם ערכי 

הדת אך לא 
בהכרח מתוך 

התחייבות 
 להלכה.

 

מדינת ישראל  •
צריכה להיות 

יהודית 
ודמוקרטית 

תוך ביטוי 
המורשת 

-התרבותית
היהודית 
במרחב 

 הציבורי. 
האופי של  •

ביטוי המורשת 
נתון 

לפרשנויות 
שונות ואיננו 
מחויב לדגם 

מסוים או 
 להלכה.

 

ל מדינת ישרא •
צריכה להיות 

יהודית 
ודמוקרטית 
תוך מימוש 

מרבי של חופש 
הבחירה וללא 

 סימנים דתיים. 
חוקי המדינה  •

ומוסדותיה 
צריכים 

להתנתק 
מדת/מסורת 

ולהישען על 
עקרונות 

 דמוקרטיים.
 

 

 חרדית לאופייה הדתי של ישראל-עמדה דתית

 בכל תחומי החיים על מדינת ישראל להיות מדינה הפועלת עפ"י ההלכה

כל עוד המדינה אינה מדינת הלכה יש להזדהות ולשתף פעולה עמה באופן חלקי ועל 
כך קיים מגוון דעות בקרב הציבור החרדי בשאלת היקף שיתוף הפעולה הראוי עם 

 המדינה במצב הנוכחי.

 

ה והתורה הייתה מעוניינת לראות את מדינת ישראל כמדינה המבוססת על חוקי ההלכהחברה החרדית 

)"מדינת הלכה"(. אולם למרות שמדינת ישראל אינה מדינת הלכה, שיתוף הפעולה איתה וההזדהות איתה 

הם חלקיים ובחברה החרדית ישנן קבוצות שמאמינות בשילוב גדול יותר עם החברה הישראלית וישנן 

 קבוצות שמאמינות שהשילוב צריך להיות מצומצם יותר או שלא להתקיים כלל.
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היא לא מוחלטת, וגם בין הקבוצות ישנם חרדים רבים שהשקפתם בחברה החרדית ה לקבוצות החלוק

מעורבת בין הקבוצות השונות. כך, לדוגמה, ייתכן שיש בין קבוצת הרוב לקבוצה של החרדיים הקיצוניים 

 לבין. -שמכירים בישראל, שהיא מיעוט, תהיינה קבוצות נוספות של אנשים שמגדירים עצמם בין

 

 ברה החרדית ניתן להבחין בכמה קבוצות:בח

חברות חרדיות קיצוניות וסגורות כמו סאטמר, מאה שערים וכו'. קבוצות אלו  החרדים הקיצוניים:

באופן העכשווי מסרבות לקבל כספים מהמדינה ולא מכירים בה. כפועל יוצא הם גם מתנגדים לקיומה 

 .שלה

קבוצה חרדית שהונהגה ע"י הרב אויערבך זצ"ל. מתנגדת לשירות  חרדים קיצוניים שמכירים בישראל:

 בצבא באופן מוחלט וכן להתערות עם החברה הישראלית, אבל לא שוללת השתתפות בבחירות.

 

 הרוב החרדי האשכנזי וכן הרוב החרדי הספרדי: קבוצת הרוב החרדי המתונה שמכירה בישראל

תורה, אך כן שותף מלא בפוליטיקה הישראלית. בשנים שמתנגד לשירות צבאי בשל המחויבות ללימוד ה

 האחרונות מעורה יותר בחברה הישראלית.

: קבוצת מיעוט חרדית שרואה בגיוס צבאי שער לכניסה "החרדים החדשים" או "החרדים הליברליים"

 לחברה הישראלית ורוצה להיות חלק מהחברה הישראלית מכל הבחינות.

 

 הדתי של ישראללאומית לאופייה -עמדה דתית

 מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית

 יש לפעול לשימור ולחיזוק האופי היהודי במרחב הציבורי )שבת, כשרות, נישואין(. 

 עמה להזדהות ויש, הגאולה התחלת –רבים רואים במדינה "התחלתא דגאולתא" 
 דומה.לקי ולפעול מוסדותיה ועם

 

-ברצף שבין החברה החרדית לחברה המסורתית. רוב החברה הדתיתנעה  לאומית-החברה הדתית

לאומית )דת"לית( מאמינה בשילוב בין מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין מדינת ישראל כמדינה 

דמוקרטית. החברה הדת"לית מאמינה שצריך לשמר את "המרחב הציבורי" כמרחב יהודי ולחזק את האופי 

ת, מעמד הרבנות ועוד. ההתייחסות של הדת"לים לגבי המדינה היא כמו שבת, כשרו –היהודי במדינה 

 התייחסות אוהדת והם רואים בה "התחלת הגאולה". 

לאומיים רבים -היא לא מוחלטת, וגם בין הקבוצות ישנם דתיים לאומית-בחברה הדתית החלוקה לקבוצות

דתיים( -צת הרוב )הציונייםשהשקפתם מעורבת בין הקבוצות השונות. כך, לדוגמה, ייתכן שיש בין קבו

לקבוצה החרדית לאומית או הדתית ליברלית, שהיא מיעוט, קבוצות נוספות של אנשים שמגדירים עצמם 

 לבין. -בין

 

 לאומית ניתן להבחין בכמה קבוצות:-בחברה הדתית

לאומית שמכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית -קבוצה בחברה הדתית - חרדים לאומיים )חרד"ל(

קרטית, אך שואפת לעיצוב הזהות הדתית במרחב הציבורי, והפיכתה בעתיד ל"מדינת הלכה" עם ודמו
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מדקדקים במצוות וחלקם אף לבושים באופן זהה לחרדים, מנהיגים קו תקיף בנושא הם ביאת המשיח. 

 ההתיישבות ביו"ש.

וך אידאולוגיה לאומי שמאמינה בהתיישבות ביו"ש מת-קבוצת הרוב הדתי - דתיים )המזרחי(-ציונים

דתי במרחב הציבורי, אך לא בדרך של -הלכתי-פוליטית. רואים חשיבות בצביון היהודי-ציונית-דתית

 כפייה, אלא באמצעות חוקים שקובע רוב הציבור בישראל המיוצג בכנסת. 

 לא מאמינים בהסדרי שלום עם הפלסטינים בנושא השטחים.

שמכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית  לאומית-קבוצה בחברה הדתית - דתיים ליברליים

דתי במרחב הציבורי ומוכנה -ואינם שואפים למדינת הלכה. הקבוצה אינה רואה חשיבות בצביון יהודי

להגיע להסדרים בנוגע להתיישבות ביו"ש בהסכמי שלום. אינם מדקדקים במצוות וחלקם מגדירים עצמם 

 יותר כמסורתיים מאשר דתיים.

 המסורתית לאופייה הדתי של ישראלהעמדה 

מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית תוך שימור האופי היהודי במרחב 
 הציבורי. 

המדינה צריכה לבטא הזדהות כללית עם ערכי הדת אך לא בהכרח מתוך התחייבות 
 להלכה.

 

ודמוקרטי תוך כדי  מאמינה שאופייה של ישראל צריך להיות יהודי החברה המסורתית במדינת ישראל

שמירת האופי היהודי בציבור הרחב ושהמדינה צריכה להביא לידי ביטוי את ערכי הדת, אבל גם מבחינה 

 מסורתית ולא רק הלכתית.-תרבותית

: אין להתבלבל בין "העמדה המסורתית" כאן לבין "הקבוצה המסורתית" באשכול העולם הערה חשובה

העולם היהודי רואה כן חשיבות מרבית להלכה היהודית  היהודי. "הקבוצה המסורתית" באשכול

 .ולמחויבות אליה

 

 עמדה חילונית לאופייה הדתי של ישראל -היהדות כתרבות 

-מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית תוך ביטוי המורשת התרבותית
 היהודית במרחב הציבורי. 

 ו מחויב לדגם מסוים או להלכה.האופי של ביטוי המורשת נתון לפרשנויות שונות ואיננ

 

מאמינה שישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית  העמדה החילונית שרואה את היהדות כתרבות

מבחינת ביטויי המורשת במרחב הציבורי, ולא מבחינה דתית במרחב הציבורי. עפ"י עמדה זו לא צריכה 

 גונית.-להיות רב להיות מחויבות לפרשנות מסוימת של היהדות אלא הפרשנות יכולה
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עמדה חילונית לאופייה הדתי של  -הפרדת דת ומדינה 
 ישראל

מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית תוך מימוש מרבי של חופש הבחירה 
 וללא סימנים דתיים. 

חוקי המדינה ומוסדותיה צריכים להתנתק מדת/מסורת ולהישען על עקרונות 
 דמוקרטיים.

 

מאמינה גם היא שמדינת ישראל צריכה להיות יהודית  שמאמינה בהפרדת דת ומדינההעמדה החילונית 

ודמוקרטית, אבל ללא סימנים דתיים ותוך מתן בחירה חופשית מרבית. לפי עמדה זו חוקי המדינה, 

 המוסגות והסמלים צריכים להתנתק מהדת והמסורת וצריכים להישען על עקרונות הדמוקרטיה.

 

 

העמדות מקבץ שאלות בנושא 
 דתי ולאומי -)"החלומות"( 

 

 משחק כדורגל חשוב בין קבוצה ישראלית לקבוצה מחו"ל נקבע לליל ראש השנה.. 173

חבר כנסת פנה להתאחדות הכדורגל בבקשה שתפעל לדחיית המשחק ליום אחר ואמר: "לדעתי. חשוב 

שבת. אך את ראש השנה לשמור על הצביון היהודי של המדינה. אני לא מתנגד לקיום משחקי כדורגל ב

 יש לכבד כסמל תרבות מיוחד במורשת היהודית".

אחד מאוהדי הקבוצה הגיב על דברים אלה: "גם לדעתי חשוב שישראל תהיה מדינה יהודית. אבל אני 

מסתפק ברוב יהודי במדינה. אני לא רוצה שהמסורת היהודית תכתיב החלטות בנושאים כמו מועדים של 

 עי תרבות אחרים".משחקי כדורגל או אירו

של מדינת ישראל שמציג חבר הכנסת. הסבר  הדתיציין והצג את העמדה החילונית לאופייה  -

 כיצד עמדה זו באה לידי ביטוי בקטע.

של מדינת ישראל שמציג אחד מאוהדי הקבוצה.  הדתיציין והצג את העמדה החילונית לאופייה  -

 הסבר כיצד עמדה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

 חרדית לאופייה הדתי של מדינת ישראל.-הצג את העמדה הדתית. 174

 

סמוך לדימונה הוחלט להקים את "פארק הפלאים" שהוא פארק שעשועים גדול ממדים בדומה . 175

לדיסינלנד שבארה"ב. אחד מיוזמי הקמת הפארק התראיין לתקשורת ואמר כי הקונספט )הרעיון המנחה( 

נים ומגוונים עם דגש על ערכים יהודיים. לטענתו, יש חשיבות של הפארק יהיה אקסטרים מסוגים שו
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לעצב את הפארק עם ערכים יהודיים שהם חלק מהמסורת היהודית והישראלית וכי באופן זה תבוא לידי 

 ביטוי המורשת היהודית וההיסטוריה היהודית. 

סבר כיצד עמדה זו ציין והצג את עמדת יוזם הקמת הפארק לגבי אופייה הדתי של מדינת ישראל. ה -

 באה לידי ביטוי בקטע.

 

ראש אחת הסיעות בכנסת התראיין באחד מערוצי הטלוויזיה והציג את האידאולוגיה שלו באשר . 176

לחוקים דתיים במדינת ישראל. לדבריו, חוקים כמו "חוק המרכולים" ]בו נקבע כי אסור לפתוח עסקים 

פוגעים בזכויותיהם של האזרחים שאינם מאמינים  בשבת ובאחריות הרשות המקומית לאכוף את החוק[

המדינה צריכה לאפשר לכל אדם לחיות עפ"י צו  ,ואינם מתכוונים להתנהל עפ"י חוקי הדת. לטענתו

מצפונו ואמונתו והמדינה לא צריכה לעצב את עצמה בגוון דתי כלל, ומכאן שיש לבטל את כל החוקים 

 דמוקרטית בלבד. הדתיים בישראל ולהישען על האידאולוגיה ה

ציין והצג את עמדתו של ראש אחת הסיעות לגבי אופייה הדתי של המדינה, כמשתקף מהריאיון בערוץ  -

 הטלוויזיה. הסבר כיצד עמדה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

בעקבות חוק חדש שנחקק בכנסת, צפויים מהגרים בלתי חוקיים רבים שהגיעו לישראל במהלך שנים . 177

יקה להיות מגורשים חזרה לארצות מוצאם. עמותות המטפלות ברווחת תושבים אלו וכן ארוכות מאפר

חוקיים, זאת כיוון שבארצות -קבוצות של אנשי רוח הביעו מחאתם על הרצון לגרש את המהגרים הבלתי

מוצאם הם עלולים למצוא את מותם בעקבות סכסוכים פוליטיים פנימיים, ולכן, לטענתם, מדינת ישראל 

 לקלוט אותם כאזרחיה. צריכה

חוקיים, טען -אביב, שם ממוקמים רבים מבני המהגרים הבלתי-אחד מראשי העמותות מאזור דרום תל

באחד מתכניות הטלוויזיה כי הסיבה היחידה שבשמה מנסים אותן עמותות ואותם אנשי רוח להגן על 

הלאומי היהודי של המדינה  המהגרים היא רצונם לשנות את פני החברה בישראל ולהוביל לביטול הבסיס

וליצור שוויון בין הלאום היהודי לשאר הלאומים המתקיימים במדינה, דבר הנוגד את רעיון המדינה 

 היהודית, לדבריו.

ציין והצג מהי הזכות בשמה מבקשות עמותות המטפלות במהגרים ואנשי הרוח למנוע את הגירוש  .א

 בקטע. של המהגרים. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי

אביב העמדה בנושא זהותה -ציין והצג מהי לטענתו של אחד מראשי העמותות מאזור דרום תל .ב

של מדינת ישראל של אותן עמותות ואנשי רוח. הסבר כיצד עמדה זו באה לידי ביטוי  הלאומית

 בקטע.

 

שאינם  רבע מהאוכלוסייה בישראל היא אינה יהודית. גם בקרב אלו המוגדרים יהודים, יש רבים. 178

יהודים. המציאות היא שרוב רובה של האוכלוסייה בישראל אינה רואה קשר ממשי לעם היהודי בהגדרתו 

הדתית ואני בספק אם הם מרגישים קשר ממשי ליהדות מבחינה תרבותית. אני חושב שאין מנוס במדינת 

לתרבותיות ישראל אלא לבטל את הזהות היהודית במדינת ישראל וליצור זהות אזרחית ללא קשר 

 למוצאיּות של האזרחים, ולבסס את הזהות המשותפת בישראל על בסיס של חוקים וערכים אוניברסליים.

לקיומה של מדינת ישראל שרואה הכותב לנכון. הסבר כיצד גישה זו  הלאומיתציין והצג מהי הגישה  -

 באה לידי ביטוי בקטע.

 

ישראל נאמו שני נואמים. הנואם הראשון אמר: במהלך דיון בנושא המציאות הישראלית במדינת . 179

חזרנו לארץ ישראל,  -אחרי אלפי שנים שהיינו בגולה, שנים בהן טבחו בנו, הרגו בנו ורדפו אותנו 

והקמנו את מדינת ישראל. והלא כל זאת לא עשינו בשביל היותנו יהודים? נכון שלא כולם בישראל, 
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נכון שאולי אפילו מחצית מהיהודים בישראל כיום לא מכירים עדיין, יהודים דתיים שומרי תורה ומצוות. 

יש לנו מדינה עצמאית. במדינה זו יש לחזק באופן ניכר את  -את מציאות הבורא, אבל בסופו של יום 

יש לבטל את השפה הערבית כשפה שנייה, יש לחוקק חוקים בעלי אופי יהודי  -היהדות במרחב הציבורי 

התייחס לאלו שאינם יהודים כאורחים בארצנו, ואם במציאות בה יש פגיעה הן תרבותי והן דתי, ויש ל

 אזי אני מעדיף את הזכויות של היהודים. -בזכויות הערבים לעומת מימוש זכויות היהודים 

לעומתו, הנואם השני השיב לו: אני מסכים איתך שמדינת ישראל צריכה להיות מוגדרת כמדינה יהודית. 

ם שבמרחב הציבורי יודגש העובדה שזו מדינה יהודית, כמו הדגל, ההמנון, הלוח אני גם מסכים שיש מקו

העברי ואפילו מספר חוקים דתיים כמו נישואין וגירושין בידי הרבנות ועוד. אבל אני חושב שאין זכות 

של עם אחד חשובה יותר מזכות של עם אחרת. אני חושב שאם הערבים אזרחי ישראל יהיו אזרחים 

מצבנו יהיה הרבה יותר טוב, ואני לא רואה בכך סתירה שישראל  -וזכויותיהם יהיו ממשיות  במעמד שווה

 תהיה מדינה יהודית.

לקיומה של מדינת ישראל שרואה הנואם הראשון לנכון. הסבר  הלאומיתציין והצג מהי הגישה  .א

 כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

ינת ישראל שרואה הנואם השני לנכון. הסבר לקיומה של מד הלאומיתציין והצג מהי הגישה  .ב

 כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

בריאיון לעיתון התייחס הודה דעות ישראלי למעמד של יום הכיפורים בישראל, וכך אמר: לדעתי, . 180

ביום הכיפורים באים לידי ביטוי הגישה הרצויה בישראל כלפי הדת והמורשת היהודית והמחויבות להן. 

ום זה מוסדות המדינה אינם פועלים והפעילות המסחרית מושבתת. רבים מאזרחי המדינה ובהם אני בי

נמנעים מנסיעה במכונית ביום הכיפורים, מתוך כבוד למורשת ולדת שלנו, גם אם איננו רואים את עצמנו 

כיפורים מחויבים להלכה במלואה. אנו נוהגים כך אע"פ שאין חוק האוסר על נסיעה במכונית ביום ה

 ולדעתי לא צריך להיות חוק כזה.

תרבותית הרצויה של מדינת ישראל שבאה  הזהות הדתיתציין והצג את העמדה )ה"חלום"( בנושא  -

 לידי ביטוי בדבריו של הוגה הדעות.

 הסבר כיצד עמדה זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

ת תכניות לבנייה נרחבת של כדי להתמודד עם המחסור בדיור ברחבי הארץ, ממשלת ישראל מקדמ. 181

דירות ומוסדות ציבור במגוון יישובים, ובהם יישובים ערביים. בביקור שערך אחד משרי הממשלה ביישוב 

ערבי בצפון הארץ, הוא אמר כי ישראל היא אמנם מדינה יהודית, אך היא מחויבת למתן שוויון זכויות 

ים באותה המידה שהוא מקדם בינוי ביישובים לחברה הערבית. לכן משרדו מקדם בינוי ביישובים הערבי

יהודים  -אחרים. לדבריו, תכניות הבינוי שמשרדו מוציא לפועל הן בשורה חשובה לאזרחי המדינה 

 וערבים כאחד.

של מדינת ישראל שבאה לידי ביטוי בדברי  הזהות הלאומיתציין והצד את העמדה )ה"חלום"( בעניין  -

 ידי ביטוי בקטע.השר. הסבר כיצד עמדה זו באה ל

 

בעיר מסוימת בישראל החליט ראש העיר לערוך בליל שבת מסיבת רחוב גדולה בטיילת שבמרכז . 182

העיר. העירייה קראה לבעלי הדוכנים שבטיילת לפתוח את עסקיהם בשבת כדי לעודד את התיירות, 

 והתושבים הוזמנו לבוא ולחגוג באירוע.

רשומה )פוסט( ובה הם תמכו בהחלטת ראש העיר. לטענתם, מדינת  קבוצה של תושבים פרסמה בפייסבוק

ישראל היא מדינה דמוקרטית ולכן עליה לאפשר לכל אדם לממש את חירותו ללא מגבלה של חקיקה או 

 פסיקה דתית.



  מדינת ישראל כמדינה יהודית       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  137| ע

 

תרבותית הרצויה של מדינת  לזהות הדתיתציין והצג את אחת העמדות )"החלומות"( בנוגע  -

ישראל, שבאה לידי ביטוי ברשומה )בפוסט( שפרסמו התושבים בפייסבוק. הסבר כיצד עמדה 

 זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

במדינת ישראל לכל עדה דתית יש בתי דין משלה, המתנהלים עפ"י דיני הדת הייחודית לה. לאחרונה . 183

ִעי )בית דין המתנהל עפ"ע ההלכה המוסלמית( ביישוב סכנין החליט משרד המשפטים לפתוח בית דין ַשרָ 

בצפון הארץ, כדי שגם תושבים מוסלים מהצפון ייהנו משירותי בתי הדין הדתיים באזור מגוריהם, כמו 

 שאר אזרחי המדינה.

בטקס חנוכת בית הדין אמר דובר משרד המשפטים כי הקמת בית הדין בסכנין מבטאת את המחויבות של 

 ישראל היהודית לשרת בממלכתיות ובשוויוניות את כל אזרחי המדינה עפ"י צורכיהם הדתיים.מדינת 

הרצויה של מדינת ישראל,  לזהות הלאומיתציין והצג את אחת העמדות )"החלומות"( בנוגע  -

 שבאה לידי ביטוי בדברי דובר משרד המשפטים. הסבר כיצד עמדה זו באה לידי ביטוי בקטע.
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 תפוצותיחסי ישראל וה
המסגרות המשותפות למדינת 

 ישראל וליהדות התפוצות
 

עוד טרם קמה המדינה, הוקמו מספר מוסדות שמטרתם טיפוח הקשר ההדדי בין העם 

ישראל" שבעתיד יהפוך למדינה. מוסדות אלו -היהודי בתפוצות לעם היהודי ב"יישוב היהודי בארץ

אים תפקידים שונים בישראל ובתפוצות והם שייכים לכלל העם היהודי והם מבצעים פרויקטים וממל

 . ההסתדרות הציונית העולמיתו הסוכנות היהודיתבעיקר 

לסוכנות היהודית היו את הכלים והקשרים המוסדיים עם הקהילות בתפוצות, וטבעי היה שהיא תמשיך 

לטפח את הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות ותיטול אחריות לארגון הסיוע של הקהילות למדינת 

 לישרא-הסוכנות היהודית לארץ -חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית נחקק  1955-ישראל. ב

מדינת ישראל רואה עצמה כיצירת עם ישראל כולו ושעריה פתוחים בהתאם „פיו -ועל

עוד נאמר בחוק כי הסוכנות היהודית תפעל לפיתוח . ”לחוקיה לכל יהודי הרוצה לעלות אליה

 ישראל, תסייע בקליטת עולים ותפעל למען היהודים בתפוצות.-היישוב בארץ

 

 יהדות התפוצותיחסי הגומלין בין מדינת ישראל לבין 
 

 אחריות המדינה לתפוצות ]עלייה והגנה[
 

מחויבות המדינה ליהדות התפוצות באה לידי בתחומים שונים המבטאים את 
  תה כמדינת הלאום של כל העם היהודי. ביניהם ניתן למנות:סתפי

חוק השבות וחוק האזרחות המאפשרים לכל יהודי לעלות לישראל ולקבל  •
 .אזרחות בה

רשמיים של המדינה המטפלים בחיזוק זהותה היהודית של יהדות מוסדות  •
התפוצות ובעלייתה לישראל )למשל: ההסתדרות הציונית העולמית 

 .המעוגנת בחוק, קיומו של שר לענייני תפוצות ושר קליטה(

התגייסות המדינה לטובת יהודים המצויים במצוקה ברחבי העולם )למשל:  •
להצלת יהודי מדינות ערב והעלאתם  המבצעים בשנות המדינה הראשונות

https://pixabay.com/photos/airforce-plane-airport-president-996505/


  מדינת ישראל כמדינה יהודית       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  139| ע

 

ה בברית המועצות, והמבצעים להעלאת ילישראל, הסיוע למסורבי העלי
 .יהודי אתיופיה(

החוק הפלילי של מדינת ישראל מאפשר ענישה של מי שפגע ביהודי על רקע  •
יהדותו גם אם עשה זאת מחוץ לשטחה של המדינה וכלפי יהודי שאיננו 

 אזרח המדינה

 

 ות לישראל ]תמיכה וסיוע[יחסי התפוצ
 

רבים מיהודי העולם חשים קרבה והזדהות עם מדינת ישראל על אף  –הות ז •
היותם אזרחים לכל דבר במדינותיהם. במקרים מסוימים הדבר גורם 

 לדילמות של "נאמנות כפולה".

על ידי ארגונים ושדולות )דוגמת איפא"ק(  –תמיכה פוליטית בישראל  •
 .שלותיהם לתמוך בישראל בהקשרים שוניםהמשתדלים להשפיע על ממ

לאורך השנים תומכת יהדות התפוצות בפעילויות שונות  –תמיכה כלכלית  •
 .בישראל בסכומים גדולים

הדור הצעיר בהרבה קהילות מזדהה פחות עם ישראל ונעשים מאמצים  •
 תגלית, שליחי הסוכנות היהודית וכדומה( פרויקטלחיזוק הזדהות זו )

 

 יהדות העולםנתונים על 
 

למעלה  -הריכוז הגדול ביותר של יהודים מצוי כיום בישראל . מיליון יהודים 13.5-כחיים כיום בעולם 

 .40%-גם הוא למעלה מ –, והריכוז הבא אחריו מצוי בצפון אמריקה )ארה"ב וקנדה( 40%-מ

, ורק אחריה הקבוצה הדתית הגדולה ביהדות ארה"ב היא הקבוצה הרפורמית, אחריה הקונסרבטיבית

האורתודוכסית )מלבד רבים שמגדירים עצמם יהודים ללא השתייכות לאף זרם דתי(, בניגוד למצב 

 .מגדירים עצמם אורתודוכסייםהיהודים בישראל בו רוב מוחלט של 

בשונה מישראל, . ריכוזים גדולים נוספים של יהודים מצויים בצרפת, בריטניה, רוסיה, ארגנטינה וגרמניה

הגדולים של יהודי העולם ישנם אחוזים גדולים של נישואי תערובת, וההמשכיות של הזהות  בריכוזים

 .היהודית היא נושא מרכזי בדיון הציבורי
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 מעמד ישראל בקרב יהדות התפוצות
 קיימות שתי גישות בנוגע למעמד של מדינת ישראל בקרב יהדות התפוצות.

ועל כן צמיחתה והתפתחותה של  ומדיני לעם היהודיגישה ראשונה רואה בישראל כמרכז תרבותי  •

המדינה תלוי בעליית יהודים מהתפוצות ובתמיכתן של הקהילות היהודיות בגולה במדינה, שהיא גם 

 מדינתם מבחינה לאומית, דתית ותרבותית.

: האחד מדינת ישראל והשני התפוצות, וכי מדינת גישה שנייה טוענת כי ליהודים שני מרכזים •

איננה המדינה היחידה הקולטת מהגרים יהודים. בין שני המרכזים מתקיימים יחסי גומלין של ישראל 

 רוחנית ותמיכה מוסרית ופוליטית, כמו בין שני שותפים.-הפריה תרבותית

 

 יהדות ארה"ב כדוגמה
השאלה העיקרית ביחסי הגומלין בין מדינת ישראל ליהודים בגולה בכלל וליהודי ארה"ב בפרט, היא 

ם, ובאיזו מידה, יש ליהדות התפוצות זכות להתערב בענייניה של מדינת ישראל, למשל בסוגיות של הא

 ביטחון )שאלת השטחים והגבולות( ושל דת ומדינה )מיהו יהודי וכו'(.

הקהילה היהודית בארה"ב מורכבת משלושה זרמים עיקריים: הזרם האורתודוקסי, הזרם הקונסרבטיבי 

 3ה בארה"ב מושפעת מהחברה האמריקאית שמתאפיינת באינדיבידואליזםוהזרם הרפורמי. הקהיל

ובפלורליזם, ועל כן רוב יהודי ארה"ב בוחרים את הדרך הנוחה והטובה ביותר לבטא בה את היותם 

יהודים. מן הפלורליזם נולד גם היחס השוויוני בין הזרמים השונים, ואחת הטענות הקשות שמפנה יהדות 

. על 4שראל היא שמדינת ישראל אינה מכירה בזרם הקונסרבטיבי ובזרם הרפורמיארה"ב כלפי מדינת י

 אשכול: העולם היהודי.הזרמים השונים ניתן לקרוא ב

 

 

המיעוטים 
 בישראל

 

 מעמד המיעוטים במגילת העצמאות
במגילת העצמאות מדינת ישראל הוכרזה כמדינה יהודית ודמוקרטית. בשל היותה מדינה דמוקרטית היא 

מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי קיבלה על עצמה לשמור על זכויותיהם של כל אזרחיה: "

                                                           
: פרטניות, השקפה ששמה במרכז את האדם היחיד ועל כן טובתו וחופש הבחירה שלו חשובים אינדיבידואליזם 3

 א משתייך. רעיון זה עומד בבסיס המחשבה הליברלית המודרנית.יותר מהקבוצה אליה הו
 43%קונסרבטיביים;  40%אורתודוכסים;  7%התפלגות הזרמים בארה"ב לפי אחוזים מקרב היהודים בארה"ב:  4

 ללא שיוך. 10%רפורמים; 
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 , מצפון, לשון, חינוך ותרבות...ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע מין, תבטיח חופש דת

 ".תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות

דם והאזרח של כל קבוצות המיעוט. בהמשך המגילה ישנה התייחסות בכך מכירה המדינה בזכויות הא

 ייחודית לערביי המדינה, המבטיחה להם "אזרחות מלאה ושווה... ונציגות מתאימה בכל מוסדותיה".

 

 החברה הערבית בישראל

 הערבים בישראל
בקירוב מאזרחי  20%קבוצת המיעוט הגדולה במדינת ישראל היא קבוצת המיעוט הערבי והיא מהווה 

מהם נוצרים, חלק מן הנוצרים אינם  10%-המדינה. הרוב הגדול של ערביי ישראל הם מוסלמים, כ

בקירוב הם בדווים. רוב הערבים בישראל  15%מעוניינים להזדהות כערבים. מתוך האוכלוסייה המוסלמית 

ים. לרבים מאוד בני מזהים עצמם כחלק מהאומה הערבית הגדולה וחלקם הגדול גם מזדהים כפלסטיני

משפחה במדינות ערב. ניתן לזהות בקרב החברה הערבית בישראל מגמות של השתלבות במדינה ובחברה 

 במקביל לתהליכי בידול והזדהות עם המאבק הפלסטיני נגד מדינת ישראל.

 

 נוצרים בישראל
לאום כערבים. מאז מאזרחי המדינה(. רוב הנוצרים רשומים בסעיף ה 2%-מיעוט זה קטן יחסית )פחות מ

ניתנה להם רשות להירשם כארמנים כיוון שחלק מהם מעדיפים זאת. המיעוט הנוצרי בישראל ברמה  2014

 כלכלית גבוהה יחסית וחלק ניכר מבני המיעוט הנוצרי משרתים בשירות צבאי או לאומי. 

 

 דרוזים בישראל
ודית וסודית שמקורה בפלג של מאזרחי המדינה(. בעל דעת ייח 2%-מיעוט זה קטן יחסית )פחות מ

האסלאם השיעי. רובם מגדירים את עצמם כקבוצה אתנית נפרדת ללא שאיפה לאומית מדינית ונאמנים 

למדינה בתוכה הם חיים. מאז ימי המנדט הבריטי כרתו הדרוזים ברית עם היישוב היהודי והשתלבו בכל 

הגיעו לדרגות בכירות )בשנה האחרונה מערכות הביטחון והמדינה, ורבים מהם המשיכו בשירות קבע ו

 מונה אלוף משנה דרוזי לראשונה(.

לעומת הדרוזים בגליל, קבוצת הדרוזים ברמת הגולן שנכנסו תחת השליטה הישראלית רק לאחר מלחמת 

(, נמנעים בדרך כלל מקבלת אזרחות ישראלית ומהשתתפות בבחירות )בעיקר הדרוזים 1967ששת הימים )

 מג'דל שאמס(. –רמת הגולן באזור הצפוני של 

 

 מעמד המיעוטים בישראל
בהכרזת העצמאות התחייבה מדינת ישראל להעניק זכויות שוות לכל  •

 אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין. 

 ישראל מעניקה לכל אזרחיה זכויות פרט מלאות ושוות.  •



  מדינת ישראל כמדינה יהודית       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  142| ע

 

החוק אוסר אפליה בקבלה לעבודה על בסיס לאומי או דתי, מלבד זאת  •
בישראל מוענקת גם אפשרות נרחבת לביטוי תרבותי ודתי למיעוטים 

במרחב הציבורי ובהיבטים מוסדיים )אין בישראל הגבלות על לבישת כיסוי 
ראש מלא או בניית צריחי מסגדים, לעומת צרפת, שוויץ ומדינות נוספות 

 באירופה(.

 

 ביטוי קבוצות המיעוט במרחב הציבורי

ק מפרסומי המדינה, שלטי לשפה הערבית מעמד מיוחד בישראל וחל •
 ההכוונה ותקנות שונות מחויבות להיכתב גם בערבית. 

 ימי המועד של המיעוטים מוכרים להם כחופשה. •

 

 ביטוי קבוצות המיעוט בהיבט המוסדי

 בנושא אישות כפופים לשיפוט הדתי עפ"י דתםבני העדות הלא יהודיות  •
  גירושין(.-)נישואין

 המתנהלות בשפתם.  מערכות חינוך נפרדותלמיעוטים השונים קיימות  •

למורשתו חוק החינוך הממלכתי קובע כמטרה לחנך כל אדם לכבוד  •
 התרבותית.  ולזהותו

 

 מעמד מוסדות הדת של המיעוטים
מדינת ישראל מכירה באופן רשמי ומוחלט בזכות לחופש הפולחן ומאפשרת ליהודים ולא ליהודים לקיים 

 את פולחנם ללא הפרעה:

]מוסלמים  עות העבודה והמנוחה מכיר בימים המקודשים לדתות השונות כימי חופשחוק ש •

שישי, נוצרים ראשון[. עובד שאינו יהודי יכול לבחור בחופשה בין חופשה בחג יהודי לחופשה בחג 

 יהודי.-לא

 .חוק שירות התעסוקה אוסר על מעביד להפלות בקבלה לעבודה על בסיס לאום או דת •

 בעבודה אוסר על אפליה מטעמים של השתייכות לאומית או דתית. ויותחוק שוויון הזדמנ •

 יהודים.-הניתנים לאזרחים הלא המשרד לשירותי דת ]משרד הדתות[ מממן חלק משירותי הדת •

 המעמד האישי ]נישואין וגירושין[ מנוהל בישראל עפ"י הדין הדתי וע"י המוסדות הדתיים •

ואילו על המוסלמים חל  "חוק שיפוט בתי דין רבנייםלגבי כלל אזרחי ישראל. על היהודים חל "

 "חוק בתי דין שרעיים". גם בתי הדין הכנסייתים לנוצרים מוכרים וכן "חוק בתי הדין הדרוזיים".
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 פגיעה וכל חילול מפני שמורים יהיו הקדושים המקומות" - חוק השמירה על המקומות הקדושים •

או  ,להם המקודשים המקומות אל הדתות בני של הגישה בחופש לפגוע דבר העלול כל ומפני אחרת

 המקומות". אותם כלפי ברגשותיהם

 מעמד מוסדות החינוך והתרבות של המיעוטים
. בחוק חינוך מותאמת למיעוט תכנית הלימודים וקביעת תכניות הלימודים בקרב המיעוטים בישראל

 האוכלוסייה של הייחודית והמסורת המורשת ,ההיסטוריה ,התרבותה, השפ את להכיר"ממלכתי נקבע 

 ."ישראל אזרחי כל של השוות הזכויות את ולהכיר ישראל במדינת אחרות אוכלוסייה קבוצות ושל הערבית

עם זאת, ישנם בקרב הערבים שרוצים להקים "גוף עצמאי" שיקבע את מטרות החינוך, תכני החינוך ובין 

 לימודי התרבות וההיסטוריה הערבית והפלסטינית במערכת החינוך. היתר את הגדלת היקף

התלמידים הערבים והדרוזים לומדים מקצועות לימוד שהם ייחודיים לחברה ולתרבות הערבית והדרוזית. 

-כך הם לומדים לימודי ספרות, דת, היסטוריה, מורשת של הערבים והדרוזים לצד מקצועות לימוד כלל

 מתמטיקה, אנגלית וכו'. ארציים כמו אזרחות, 

 

 השסע הלאומי
 

 חברה שהיא תשבץ אנושי
החברה הישראלית היא חברה שמורכבת מעדות, אמונות, אידאולוגיות ודתות שונות. בשנת הקמת 

המדינה האוכלוסייה בישראל )מבחינה אזרחית( מנתה רוב יהודי ומיעוט ערבי. בקרב האוכלוסייה 

( היו יוצאי ארצות אשכנז. עם הקמת המדינה החלה העלייה הגדולה 90%-היהודית הרוב המוחלט )יותר מ

והאיזון בקרב היהודים במדינה השתנה וניתן לומר באופן גס כי כיום החלוקה בין יוצאי אשכנז ליוצאי 

 . 50%-50%עדות המזרח עומד על 

 –החברה הישראלית היא מעין תשבץ אנושי מורכב ומכך נגזרים שסעים )קרעים( בחברה. קרע חברתי 

הוא מצב קיצוני בין שני סוגי אוכלוסייה שגורם לשנאה או למחלוקת בין השניים. למשל: שסע  –שסע 

לחילוניים  בין גברים לנשים )השסע המגדרי(, שסע בין ערבים ליהודים )השסע הלאומי(, שסע בין דתיים

 )השסע הדתי(, שסע בין אשכנזים לספרדים )השסע העדתי(, בין עניים לעשירים )השסע הכלכלי( ועוד. 

 

נובע מסיבות . (1967מתח / פיצול / חיכוך בין יהודים וערבים בישראל )בקווי  •
 (ותסיבשתי )יש להדגים לפחות  פוליטיות /היסטוריות/ דתיות/ חברתיות

 (לפחות דרך אחתמתחים / אפליה )יש להדגים  /מתבטא בעוינות הדדית •
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 גורמים לשסע הלאומי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרכי הביטוי של השסע הלאומי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גורם היסטורי
ערבי בארץ -הסכסוך היהודי

בין  19-ישראל בסוף המאה ה
יהודים לערבים, והתרחבותו 
לסכסוך עם כל מדינות ערב.  
אחרי מלחמת ששת הימים 

[ הסכסוך מתעצם 1967]
עוד יותר בשל שאלת 

 השטחים.
 
 

 גורם זהותי
מדינת ישראל היא מדינת לאום יהודית 
ושאיפות ערביי ישראל הן למדינת כלל 

 אזרחיה. 
בהיותה מדינת לאום יהודית, הערבים 
לא יכולים להזדהות עם סמליה. 
למרות שישראל מדינה דמוקרטית 
המחויבת בשוויון, במציאות ישנם 
פערים גדולים בין הערבים ליהודים, 
מה שמעצים את הפער בזהות 

 בית כחלק ממדינת ישראל.הער
 

 גורם דתי
אמונתם הדתית השונה של 
הערבים מול האמונה היהודית 
מעצימה את הסכסוך בין 

 הערבים ליהודים 
פעמים רבות, משני הצדדים, 
מלבים את הלהבות באמצעות 

 השוני הדתי בין שתי הקבוצות.
 
 

 חקיקה
 

חוק השבות מאפשר 
 עלייה רק של יהודים

חוק הסתדרות וסוכנות: 
רק יהודים נהנים 
מעזרה בקליטה 
ומכספים להתיישבות 

 חקלאית.
חוק שירות הביטחון 
מפלה לרעה ערבים 
בשל הסעיף המאפשר 
פטור מיידי ובכך לא 
יכולים לקבל הטבות 

 ליוצאי צבא.
 

 אפליה במדיניות
 

הקצאת תקציבים 
לא שוויונית במערכת 

 החינוך.
הקצאת תקציבים 
לא שוויונית במערכת 

 הרווחה.
הקצאת תקציבים 
לא שוויונית ברשויות 

המקומיות 
 שתיות.ובת

 

אפליה 
 בהתיישבות

מדיניות קק"ל היא 
וחכירה איסור מכירה 

 של אדמות לערבים.
הקצאת קרקעות 
ליהודים לצורכי 
התיישבות וחקלאות 
גדולה בהרבה יותר 
ליהודים מאשר 

 לערבים.
 
 

 אפליה חברתית
 

אפליה זו באה לידי 
ביטוי ביומיום: 
בעבודה, במגורים 
בבידור, בבלוי, 
ביטויים גזעניים, ראיה 
סטריאוטיפית והכללה 

 של כל הערבים.
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 ההתמודדות עם השסע הלאומידרכי 
של המדינה כיהודית  אופייהולקבלת  תחינוך כל המגזרים לסובלנו •

 . ודמוקרטית

 מסוימות.והענקת זכויות תרבותיות  הקפדה על זכויות הפרט •

 .ובחברות ממשלתיות קידום ייצוג הולם בשירות המדינה •

)הונהגה בישראל בכמה תחומים כלפי  מדיניות של העדפה מתקנת •
 .וט הערבי(המיע

הקמת מנהלת ) פטור משירות צבאי, והצעת שירות אזרחי כחלופה •
 (2007-השירות האזרחי ב

 .לקבוצות השונות הנהגת שיטת בחירות יחסית המאפשרת ייצוג בכנסת •
 

מקבץ שאלות בנושאים: יחסי 
ישראל והתפוצות, המיעוטים 

 בישראל והשסע הלאומי
 

 המיעוטים במגילת העצמאות.הצג כיצד בא לידי ביטוי מעמד . 184

 

 הצג את מעמד המיעוטים במדינת ישראל.. 185

 

 הצג שני היבטים של מעמד המיעוטים במדינת ישראל: היבט מוסדי, היבט המרחב הציבורי.. 186

 

 הצג שני גורמים לשסע הלאומי במדינת ישראל.. 187

 

 הצג שני דרכי ביטוי של השסע הלאומי במדינת ישראל.. 188

 

 הצג שני דרכי פתרון לבעיית השסע הלאומי במדינת ישראל. .189

 

ביום עיון בנושא הלאומיות בארץ ובעולם, טען אחד המרצים שהאופי של מדינת ישראל גורם למתח . 190

בינה לבין הציבור הערבי. לדבריו, מתח זה יוכל להיעלם רק אם המדינה תשנה את אופייה ותאמץ את 

ת גישת "מדינת כל אזרחיה". בתגובה לדברים אלו אמרה דוברת אחרת שיש הצדקה מוסרית והיסטורי
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להיותה של ישראל מדינת לאום. לדבריה, כך נקבע בהחלטת האו"ם על הקמת המדינה וכך נאמר בהכרזת 

 העצמאות.

 הסבר כיצד גורם זה בא לידי ביטוי בקטע. ציין והצג את הגורם לשסע הלאומי, שבא לידי ביטוי בקטע. -
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יסודות חוקתיים 
 בישראל

 חוקי יסוד, חוק השבות וחוק האזרחות
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 מעמד מגילת העצמאות
 . )הסכמה רחבה(כרזת העצמאות מבטאת חזון לאומי המצוי בישראל בקונצנזוס ה

היא מקור מרכזי אך בית המשפט קבע ש למגילת העצמאות אין מעמד משפטי מחייב
 . אחרים כאשר איננה עומדת בסתירה לחוק מפורש אחר פרשנותם של חוקיםלאופן 

מעמדה המשפטי של ההכרזה התחזק מאז שנכנס לתוקף תיקון לחוקי היסוד הקובע 
שהם "יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". לפי הגישה 

 .הרווחת נותר מעמדה כמקור לפרשנות חוקים בלבד

 

הכרזת העצמאות היא החזון של ישראל ויש עליה הסכמה רחבה בקרב אזרחי המדינה.  :במלים אחרות

אין למגילה העצמאות תוקף חוקי או מעמד משפטי מחייב, אבל בית המשפט קבע, עם השנים, שהמגילה 

[. עם השנים התחזק מעמדה *היא הבסיס לפסיקה ולפרשנות השופטים במקרה שאין חוק מפורש ]לקונה

 ר הוכנס בחוקי היסוד תיקון שקובע שהמגילה תהיה "הרוח" לחקיקת חוק.המשפטי כאש

 

 חוקה וחוקי יסוד
 חוקה

 1-בהכרזת העצמאות נקבע שייערכו בחירות לאסיפה המכוננת שתנסח את חוקת המדינה לא יאוחר מ

, ופרץ ויכוח )הנמשך עד היום( האם נכון 1949-ועל נבחרה האסיפה המכוננת ב. בפ1948באוקטובר 

 .לחוקק חוקה בישראל

שיקולים עיקריים של התומכים: כך נקבע בהכרזת העצמאות, חוקה מסייעת לשמירה על זכויות האדם 

 .במדינה דמוקרטית, ברוב המוחלט של המדינות הדמוקרטיות יש חוקה

שיקולים עיקריים של המתנגדים: המפלגות הדתיות מתנגדות לחוקה שאיננה ברוח תורת ישראל, חוקה 

בישראל מחייבות סמכויות  הביטחוניותה להתקבל בקונצנזוס רחב שלא קיים בישראל, הנסיבות צריכ

 עם חקיקת חוקה ליברלית להיפגעחירום שעלולות 

 

 פשרת הררי

הייתה פשרה בין תומכי ומתנגדי החוקה  1950-הצעתו של חה"כ הררי התקבלה ב
 לפי ההצעה הכנסת תחוקק חוקי יסוד בשלבים כבסיס לחוקה. 

 בסיום חקיקת חוקי היסוד הם יאוגדו לכלל חוקה.
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 חוקי היסוד בישראל
 החוקה העתידית.   6כינוןחוקי יסוד שהם הבסיס ל 13בישראל 

 חוק יסוד שונה מחוק רגיל בשלושה דברים:

 חוק יסוד נקרא "חוק יסוד:" ואין שנת חקיקה. -א. צורה 

 חוק היסוד עוסק בנושאים בהם עוסקת חוקה. -ב. תוכן 

 אותם אין בחוק רגיל כמו שריון, פסקת הגבלה ועוד. -ג. מאפיינים מיוחדים 

לחוקי היסוד לא היה מעמד חוקתי, אולם משנה זו העניק בית המשפט  1995עד 
 מעמד חוקתי לחוקי היסוד.

 

על" ששונה בצורה שלו ובתוכן שלו. בצורה הוא מחוקק ללא שנה )בניגוד -חוק יסוד הוא מעין "חוק

גיל שהשנה מצוינת בו( להראות שהוא כביכול "מעל הזמן". בתוכן חוק היסוד שונה בכך שהוא לחוק ר

 לא ממוקד, אלא הוא עוסק ברעיון הכללי ולא נכנס לפרטים. 

שנקרא "חוק יסוד: הלאום"( שיש להם מעמד  13-חוקי יסוד )לאחרונה חוקק חוק היסוד ה 13בישראל יש 

 . 1955של חוקה מאז 

 

 : שנקבע באמצעות שני דרכים: יש מעמד של מעין "חוק על"ד לחוקי היסו

הרשות המחוקקת משתנה מעת לעת  -נועד כדי להגן על החוק מפני המחוקק עצמו  – ִשריּון •

זהו מצב שאינו תואם מעמד של חוקים  -וייתכן שחילופי שלטון יעוררו צורך בשינויי בחקיקה 

 7ניתן לשנות חלק מהסעיפים רק ברוב מוחלטשעתידים להיות החוקה העתידית לכן נקבע כי 

 .8או ברוב מיוחד

קובעת שאסור לחוקק חוק שבתוכנו סותר את תוכן חוק היסוד. אלא אם הוא  - פסקת הגבלה •

תואם את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואם מטרת החקיקה אינה פוגעת 

 בערכים של החוק מעבר לנדרש.

ההתגברות מאפשרת לכנסת לחוקק לתקופה קצובה של ארבע שנים פסקת  - פסקת התגברות •

)א( החריגה נעשתה  חקיקה שאינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה, בכפוף לשלושה תנאים:

                                                           
"כינון", כיוון שזהו נושא מאוד עיקרי וחשוב )כמו "אירוע מכונן"(. אחד  -בעברית כותבים על חקיקת חוקה  6

 זו הכותבת את החוקה. -מתפקידי הכנסת היא להיות "רשות מכוננת" 
 מבעלי זכות ההצבעה. 1+50%רוב של  7
 מבעלי זכות ההצבעה. 75%או  2/3רוב של  8
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חברי כנסת לפחות )רוב  61חוק אושר ע"י בחוק; )ב( החוק מכיל ציון מפורש של החריגה; )ג( ה

 (.מוחלט

 יסוד אינם שונים במעמדם מחוקים רגילים בישראל, רוב חוקי ה

 חוקה חוק יסוד חוק 

עוסק בנושאים  תוכן

שחברי הכנסת 

בחרו לעגן 

 בחקיקה.

יעסקו בנושאים בעלי חשיבות לאופי 

)יהודית  המדינה וישקפו את ערכיה

 ודמוקרטית( 

 יעסקו בנושאי סמכויות השלטון.

 יעסקו בזכויות אדם ואזרח

בערכים של עוסקת 

 מדינה.

 סמכויות השלטון 

 זכויות אדם ואזרח

ניתן לשנותם  מעמד

רוב  –בהכרעת רוב 

 רגיל

ייתכן כי חוק או סעיפים ממנו יהיו 

 מוגנים על ידי שריון או פסקת הגבלה.

בדרך כלל נוקשה, קשה 

 לשנותה.

 

 דוגמה לשני חוקי יסוד

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

: את הכוללות בישראל האדם של היסוד זכויות את . מפרט1992התקבל בשנת 
 .ועההתנ חופש, ולפרטיות לכבוד הזכות, הקניין זכות, הגוף ולשלמות לחיים הזכות

פסקת הגבלה: ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד רק  בתנאי שהוא 
 .ערכיה של מדינת ישראל ונועד לתכלית ראויה" ופגיעתו בזכות מידתית"הולם את 

שאלת פרשנותו המרחיבה של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס 
 .לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית

 

 חוק יסוד: חופש העיסוק

 .פש העיסוקהחוק מבטיח את חו. 1992התקבל בשנת 

פסקת הגבלה: ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכות שבחוק היסוד רק  בתנאי שהוא 
 ."הולם את ערכיה של מדינת ישראל ונועד לתכלית ראויה" ופגיעתו בזכות מידתית

פסקת התגברות: ניתן לכנסת לחוקק לזמן קצוב חוק הסותר חוק זה גם ללא 
 .התקיימות תנאי פסקת ההגבלה
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המרחיבה של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס  שאלת פרשנותו
 .לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית

 

 

 חוק יסוד: הלאום

. הוא קובע כי מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי 2018חוק יסוד הלאום התקבל באב תשע"ח, יולי 

רית כשפה הרשמית בישראל ישראל ובתפוצות, קובע את סמלי המדינה, מעמד השפה העב-בארץ

)והענקת "מעמד מיוחד" לשפה הערבית(, מגדיר את ההתיישבות היהודית כמעמד חשוב, קובע כי לוח 

 השנה העברי הוא הרשמי ובצידו גם הלוח הלועזי, וקובע כי שבת הוא יום המנוחה הרשמי בישראל.

 ליו באופן ישיר.יש לציין כי חוק יסוד: הלאום אינו חלק מחומר הלימוד ולא ישאלו ע

 

 הצג את המושג "חוק יסוד".

 הצג שני מאפיינים ייחודיים של חוק יסוד.

 שלמדת עליו. אחדהצג דוגמה של חוק יסוד 

 

 וחוק האזרחות חוק השבות
 אזרח

זכויות וחובות )התנאים לקבלת האזרחות  ותמעמד חוקי ממנו נובעאזרח זהו 
הגנה על בטחונו, הצבעה הזכויות העיקריות: . משתנים ממדינה למדינה(

 . בבחירות, זכות כניסה למדינה, חופש עיסוק במדינה, זכויות סוציאליות

 חוק השבות
 

 הקובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ 1950חוק משנת 

החוק מאפשר גם לבני/בנות זוגם של יהודים, ילדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם, 
 לארץ )אם כי הם לא נרשמים כיהודים( ונכדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם לעלות

חוק זה נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל יהודי העולם 
 ולכן מקובל לראות בו חוק מבחין ולא חוק מפלה

במדינות רבות בעולם קיימת מדיניות הגירה המבוססת על עקרון שבות של בני 
 הלאום
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 חוקהשינויים בחוק השבות: גלגוליו של ה
 

, לא הגדיר לצורך החוק מה הגדרתו של "יהודי", אלא אפשר, במידת 1950-החוק המקורי, שנחקק ב

 והצהרה זו התקבלה.  -מסוימת, לכל אדם להצהיר כי הוא יהודי 

, מיהו יהודי והוגדר כי גם צאצאיו 9נערך תיקון חשוב לחוק השבות. בתיקון הוגדר, לצורך החוק 1970-ב

 דרו לצורך כך כיהודים. עד דור שלישי יוג

יהודי לצורך חוק השבות הוא בן לאם יהודיה או שהתגייר ואינו בן , נקבע כי 1970-בתיקון לחוק, ב

 10מי שנולד לאם המוגדרת יהודיה )הן לפי ההלכה והן לפי הזרם הרפורמי. כלומר: דת אחרת

( ובתנאי שהוא לא מחזיק 12אורתודוקסי שאינו( או שהתגייר )בגיור אורתודוקסי או בגיור 11והקונסרבטיבי

עצמו כחלק מדת אחרת )נצרות אסלאם או אחרת(. ההגדרה לצורך חוק השבות של "מיהו יהודי" נמצאת 

 במחלוקת בציבור הישראלי והיהודי.

 

בג"ץ -ו בג"ץ רופאייזן -קדמו שתי פסיקות חשובות של בית המשפט העליון  1970-לתיקון החוק ב

 .שליט

 

, יהודי ניצול שואה שהמיר )האח דניאל( אוסוולד רופאייזן – 1958 - אייזןבג"צ רופ

, הגיע לישראל כשליח של הכנסייה ותבע ממשרד הפנים להכיר בו 13את דתו והתנצר

 נימוקים: שני. הוא העלה כיהודי מתוקף חוק השבות

, ומרגיש יהודי ע"פ לאומיותו על אף שאינו ישראלהוא מרגיש הזדהות עם מדינת א. 

 יהודי ע"פ דתו. 

 שהרי נולד לאם יהודייה. לפי ההלכה היהודית הוא יהודי ב. 

התפיסה המקובלת יהודי שהתנצר אינו יכול  "יפבג"צ דחה את עתירתו בטענה שע

 להיקרא יהודי. 

 

מאישה שאינה  רס"ן בנימין שליט עתר לבג"צ שיורה לרשום את ילדיו, שנולדו – 1968 – בג"צ שליט

לאומיותם וכחסרי דת. הנימוק היה שלמרות שאינה יהודייה הרי הילדים יגדלו  "יפיהודייה, כיהודים ע

                                                           
החוק ולא לצורך ההלכה. כלומר: החוק אינו מכפיף עצמו את ההלכה, וההלכה אינה מחויבת לפעול עפ"י לצורך  9

לא בהכרח שיהיה יהודי לצורך ההלכה, ולכן לא יוכל לערוך  -החוק. לכן מי שמוגדר "יהודי" לצורך חוק השבות 

 נישואין ברבנות, כיוון שאינו מוגדר כיהודי לצורך ההלכה.
שאינו מרגיש מחויב להלכה הכתובה ומבצע שינויים באורחות החיים היהודיים בהתאם לחיים זרם ביהדות  10

 המודרניים. 
זרם ביהדות שמרגיש מחויב להלכה רק באופן חלקי, רואה חשיבות בדברי חז"ל ודברי החכמים, אך מבצע  11

 בחיי ההלכה היהודית. שינויים בהתאם לחיים המודרניים, ובתנאי ששינויים אלו אינם מוגדרים כיסודיים
זרם ביהדות שמרגיש מחויבות מוחלטת להלכה באופן מלא, על בסיס הוראות חז"ל, הוראות גדולי ישראל בכל  12

הדורות וכמובן עפ"י הוראות התורה. בישראל מוכר רק זרם זה ביהדות לצורכי נישואין וכו'. עוד על שלושת הזרמים 

 ניתן לקרוא באשכול "העולם היהודי".
שימש כמזכיר ומתורגמן בתחנת משטרה גרמנית  ,בתקופת המלחמה התחפש לגרמני נוצרי 13

   שם המיר את דתו.הוא ברח למנזר קתולי ונתגלתה זהותו  1942-עיירה מיר. בב
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 כיהודי כל מי שהצהיר שהוא יהודי בישראל כיהודים לכל דבר. בג"צ קבע כי על משרד הפנים לרשום

 דת אחרת, וההצהרה נאמרה בתום לב )בעקבות פסיקה זו שונה החוק(. בן הוא אינוו

 

 סוגיית "מיהו יהודי"

מדינת ישראל התמודדה במהלך השנים עם השנים מהי הגדרתו של יהודי הזכאי 
 לעלייה לארץ מתוקף חוק השבות. 

נקבע כי "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או  1970בתיקון לחקיקה שבוצע בשנת 
שהתגייר ואינו בן דת אחרת". החוק אינו מגדיר מה הוא הגיור המאפשר הגדרה 
כיהודי לצורך החוק )גיור אורתודוקסי/רפורמי/קונסרבטיבי( והנושא נתון למחלוקת 

 ציבורית רבת שנים.

 

 התומכים בחוק השבות
שמטרתו  את מדינת העם היהודי ובחוק השבות חוק רחים היהודים בישראל רואים במדינהרוב האז ❖

לעם היהודי, שרוב אזרחיה יהודים. לכן הם רואים בחוק  לממש את מטרת הציונות:  הקמת מדינה

 השבות חוק המקנה עדיפות ליהודים ולא חוק מפלה את האחרים. 

במסגרת המימוש  במדינה רוב של בני הלאום שלה לאום יש זכות לגיטימית לשמור על לכל מדינת ❖

 הוא לשמור על הרוב היהודי במדינה ולכן הוא חוק לגיטימי. להגדרה עצמית. מטרתו של חוק השבות

 המתנגדים לחוק השבות
המתנגדים הינם מיעוט יהודי ורוב ערבי אשר סבורים כי מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית  ❖

י דתות ולאומים שונים. הם רואים בחוק השבות חוק השייכת לכל אזרחיה, ללא הבחנה בין בנ

מפלה שיש לבטלו ולחוקק במקומו חוק שיקבע תנאי הגירה והתאזרחות כמו בכל המדינות 

 הדמוקרטיות. 

 חוק האזרחות
חוק זה נובע מתפיסת . חוק המגדיר את הדרכים השונות לקבלת אזרחות ישראלית

יהודי העולם ולכן מקנה אזרחות היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל 
 . ק השבותולכל מי שעולה לארץ מכוח ח מידיית

 בין הדרכים לקבלת אזרחות: 

 1948-1952ישיבה רצופה בישראל בין השנים  •

 ם )אב או אם(לידה לאזרחים ישראלי •

שנים בישראל  3התאזרחות על בסיס קריטריונים שונים ובכללם מגורים של  •
 הפנים. שר לאישור בכפוף –ת וידיעת מה של השפה העברי
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 .שר הפנים רשאי להעניק אזרחות על בסיס תרומה למדינה •

 מתוקף חוק השבות •
 

   התנאים / הדרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל
חוק השבות קובע את הזכות של כל יהודי לעלות לארץ ולהשתקע בה. חוק   - מכוח חוק השבות .1

למי שחל עליו חוק השבות מיום עלייתו לארץ. תנאי זה חל רק על  מיידיתמעניק אזרחות  האזרחות

 יהודים שעלו לארץ והוא ביטוי להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית.  

ולד בישראל לאב או לאם בעלי אזרחות ישראלית. לגבי מי שנולד מחוץ מי שנ - מכוח לידה .2

לילדים ולא האזרחות ניתנת רק לדור אחד. כלומר,  –לישראל לאב או לאם בעלי אזרחות ישראלית 

 ות האדם לאזרחות.תנאי זה חל על יהודים ולא יהודים והוא ביטוי לזכ לנכדים.

לא יהודים שהם תושבים קבועים החיים דרך קבע בישראל והיו רשומים   – מכוח  ישיבה בארץ .3

 .1980-וב 1952רשם האוכלוסין בשנת במ

בסמכות שר הפנים  להעניק אזרחות למי  שאינו עונה על התנאים האחרים כאשר:  – מכוח הענקה .4

ולם או המדינה מעוניינת מסיבות שונות להעניק אזרחות לאדם מסוים, דוגמת חסידי אומות הע

 דרוזים שהגיעו לארץ עם קום המדינה כדי להצטרף לכוח ההגנה ולצה"ל.

 

לאחרונה פנו חברי כנסת אל שר הפנים וביקשו ממנו לאפשר לאזרח גֵאורגי לא־יהודי לקבל אזרחות . 191

ישראלית. חברי הכנסת טענו כי אזרחות ישראלית תהיה אות הוקרה לאדם זה אשר פעל לשימור ולהנצחה 

 תרבות היהודית ומוסדות הדת של יהודי גאורגיה, ועשה אותם למפעל חייו. שר הפנים נעתר לבקשה.של ה

הסבר כיצד תנאי זה בא  ציין והצג את התנאי לקבלת האזרחות, שעל פיו פעל שר הפנים בהחלטתו. -

 לידי ביטוי בקטע.

 

בבית החולים. הילד גדל  תיירת לא יהודייה ילדה תינוק בזמן ביקורה בישראל והשאירה אותו. 192

והתחנך בישראל לאורך השנים ללא משפחתו הביולוגית. כאשר היה בן עשרים, הוא פנה למשרד הפנים 

וביקש להסדיר את מעמדו החוקי בישראל. לטענתו, הוא אינו יהודי אך רואה בישראל את מדינתו משום 

 ד הפנים נענה לבקשתו.שכל חייו הוא מתגורר בישראל, דובר עברית ומרגיש ישראלי, משר

הסבר כיצד חוק זה בא לידי ביטוי  ציין והצג את החוק שעליו התבסס המבקש בבקשתו ממשרד הפנים. -

 בקטע.

 

 הצג שני תנאים לקבלת אזרחות בישראל.. 193
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 הרשויות בישראל
14 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Knesset_building_(edited).jpgהתמונה מויקישיתוף  14

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Knesset_building_(edited).jpg
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 המחוקקת: הכנסתהרשות 
 . חברים 120מונה ובישראל  ,הפרלמנט, בית הנבחריםהיא  הכנסת

תפקידה העיקרי כש מייצגת את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברההיא 
 . מכוננת את הממשלה ומוסמכת להצביע אי אמון בממשלה, הוא חקיקת חוקים

מדיניותה ופעולותיה של מפקח ומבקר את שמהווה מנגנון פיקוח פורמאלי הכנסת 
 . הרשות המבצעת )ע"י אופוזיציה, ועדות, אישור תקציב, כלים פרלמנטריים(

 תפקידי הכנסת
 

 מחוקקת

. התקנות, ההוראות של לחוקק חוקיםהכנסת היא המוסד היחיד שבסמכותו 
כולם כפופים לחוקי הכנסת. חוקי הכנסת נקראים "חקיקה  –הדרגים המבצעיים וכו' 

 ראשית".

 מכוננת

כלומר: לכתוב חוקה. זאת עפ"י מגילת העצמאות  לכונן חוקהבתפקיד הכנסת 
 שמעניקה לה את הסמכות הזו.

 .מכוננת את הממשלה ומוסמכת להצביע אי אמון בממשלה

 

 מפקחת

. היא בודקת את התנהלות מפקחת על עבודת הממשלה ומבקרת אותההכנסת 
ועבודת ועדות הכנסת. בסמכות ראש הממשלה והשרים, באמצעות עבודת המליאה 

 הכנסת להקים ועדת בדיקה מיוחדת )"ועדה פרלמנטרית"(.
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 בוחרת

חברים(, את מבקר המדינה )ברוב  80את נשיא המדינה )ברוב של  בוחרתהכנסת 
 חברים(, ומאשרת את מינוי השרים וראש הממשלה. 61של 

 מייצגת

 מנגנונים המפלגתייםבאמצעות ה המייצג את דעות האזרחיםהכנסת היא המקום 

 

בהתאם להשקפת עולם פוליטית  התאגדות של קבוצת אנשיםהכנסת בנויה ממפלגות שונות. מפלגה היא 

רק מפלגה . במטרה להגיע לשלטון ולקדם מדיניות על פי השקפתם משותפת או/ו אינטרסים משותפים

 .רשאית להציע רשימת מועמדים בבחירות לכנסת

היא תקבל מספר מושבים בהתאם לגודלה בקלפי. קבוצת אנשים  15החסימהאם המפלגה תעבור את אחוז 

 , כלומר: חברי המפלגה שהם המייצגים שלה בכנסת.סיעהאלו נקראת 

נציגיה של מפלגה בכנסת נקראים חברי סיעה. ייתכן ושתי מפלגות יקיימו בכנסת סיעה  –סיעה 

אגודת ישראל וכך גם הרשימה הערבית )לדוגמה: יהדות התורה שמורכבת מהמפלגות דגל התורה ו אחת

 המשותפת המורכבת מחד"ש, בל"ד ותע"ל(.

 

 חלוקת הכוח בכנסת

מהוות יחד רוב של חברי הכנסת בכנסת שסיעות מספר  - קואליציה )ַיְחָדה(
מבוססת . הקואליציה בפרלמנט ומהוות את בסיס התמיכה של הממשלה בפרלמנט

 .רכיבות אותהעל הסכמים קואליציוניים בין הסיעות המ

מספר החברים . סיעות הפרלמנט שאינן שותפות בממשלה - אופוזיציה )ַנְגָדה(
באופוזיציה קטן בדרך כלל ממספר חברי הקואליציה וממחצית חברי הפרלמנט 

לבקר את השלטון  (1)תפקידי האופוזיציה: . )למעט במצבים של ממשלת מעבר(
 .הכנסת ובוועדותליטול חלק בחקיקה . (2) .להציג  לו חלופה כן-עליו וכמו לפקחו

 

                                                           
ל מושבים בה. אחוז החסימה אחוז מסוים שנקבע בחוק שכל מפלגה חייבת לעבור אותו כדי להיכנס לכנסת ולקב15

 מהקולות הכשרים שנספרו. 3.25%נכון להיום עומד על 
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 עבודת הכנסת
 בוועדות הכנסת

חלק עיקרי מעבודת חברי הכנסת הוא השתתפות בדיוני ועדות הכנסת )הייצוג 
בוועדות נקבע על פי היחס של ייצוג הסיעות בכנסת ולסיעות הקואליציה יש רוב 

 .בוועדות(

מוגדרים )למשל: כספים, הועדות )חלקן קבועות וחלקן מיוחדות( דנות בתחומים 
 .כלכלה, חינוך, עבודה רווחה ובריאות, מעמד האישה(

נושאי הדיונים )חובה לזכור שתי דוגמאות(: דיון על פרטי הצעות חוק וניסוח שלהן, 
אישור חקיקת משנה, דיון עם אנשי מקצוע וכל עניין אחר אשר נמסר לדיונה ע"י 

 .הכנסת

)בירור פרטים, היוועצות מומחים, שיתוף תפקיד: ייעול העבודה הפרלמנטארית 
 ציבור(

 

 במליאת הכנסת

הגוף המרכזי בו נעשית עבודת הכנסת ובו מתקבלות מרבית ההחלטות  •
 חברי הכנסת.  120וחברים בו 

דיוני המליאה מתקיימים באולם המליאה וההחלטות מתקבלות ברוב קולות  •
 ד(. של חברי הכנסת הנוכחים בדיון )אלא אם נדרש רוב מיוח

 במליאה נדונים הצעה לסדר היום, שאילתה, הצעת חוק או הצעת אי אמון. •

 

, כיוון שרוב עבודתם היא בוועדות. להשתתף בכל הישיבות]ח"כ = חבר כנסת[ כים "אין חובה על הח

 ךלהיער יםדיונים יכולקבלת החלטות ואישור חוקים רגילים והכים ל"אין תנאי למספר מינימום של ח

 : במספר צורות

באפשרות חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה להגיש בקשה להעלות דיון  – הצעה לסדר היום •

בנושא מסוים שהם מעוניינים להעביר לכנסת כנציגת העם. ההצעה מועברת ליו"ר הכנסת והוא 

 משבץ אותה בלוח הזמנים של המליאה.

ו ראש הממשלה בנושאים לחבר כנסת יש אפשרות להעלות שאלה בפני אחד השרים א – שאילתא •

 אשר בתחום אחריות השר. השר חייב להשיב לשאילתא תוך זמן המוגדר בחוק.

 חבר כנסת רשאי להעלות הצעות חוק. בהמשך הפרק תוצג דרך קבלת החוק. – הצעת חוק •
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חבר כנסת או סיעה ]ברוב המקרים מדובר בסיעה ולא בח"כ בודד[ יכול  – אי אמון בממשלה •

אמון בממשלה. ברוב המקרים ההצעה לא מצליחה, אבל זהו כלי פיקוח -עת אילהעלות הצעה להצב

 על הממשלה.

 

 הכנסת כרשות מחוקקת
 

הכנסת, ורק הכנסת, היא הרשות היחידה שמוסמכת לחוקק חוקים. חוקים שחוקקו בכנסת מחייבים את 

 כפי שכבר נלמד., שלטון החוקהאזרחים ואת רשויות השלטון, בהתאם לעקרון 

כיוון שהיא העיקרית והיא החשובה. החקיקה הראשית תתקבל  חקיקה ראשיתהחקיקה של הכנסת נקראת 

בבית הנבחרים ברוב קולות ועליה יחתמו השר הממונה, ראש הממשלה והנשיא. לאף אחד מהשלושה אין 

 זכות וטו על ביטול החוק או אישורו.

ע"י החוק לשר הממונה. מטרת החקיקה המשנית היא לפרוט שניתנה  חקיקה משניתעם זאת ישנה גם 

לעבודה בפועל את החקיקה הראשית. מאחר שהחקיקה הראשית היא כללית ונועדה להגדרה, החקיקה 

 המשנית היא למעשה תקנות שמוציא השר שמאפשרות למשרדו להפעיל את החוק.

שנם שיקולים שונים להצעת החוק הצעת החוק מובאת לאישור הכנסת ע"י חבר/י כנסת או הממשלה, וי

כמו למשל שיקולים של אינטרס מפלגתי המייצגת אוכלוסייה מסוימת בחברה או שיקולים אישיים של 

 רצון להיחשף בפני הציבור לקראת הבחירות הבאות.

 :הצעת חוק פרטית

הצעת חוק של חבר/ת כנסת או מספר חברי כנסת )יכולים להגיש בשותפות גם 
 מהאופוזיציה(. הצעת החוק נועדה לקבוע חוק חדש בנושא מסוים. מהקואליציה וגם

 

 הצעת חוק ממשלתית:

הצעת חוק שהממשלה מגישה לכנסת לאישור. הצעת החוק הזו מוגשת לכנסת 
לאחר שנערך דיון בממשלה בנושא החוק ורוב חברי הממשלה אישרו הגשת הצעת 

 החוק.

 

 תהליך החקיקה
ש פעמים מעמידים את ההצעה להצבעה. כל חוק חדש מבטל חוק ההליך מתנהל בשלושה שלבים. שלו

 קודם שעסק באותו נושא.
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 קריאה טרומית

הצעת חוק פרטית של חבר כנסת שעבר את אישור נשיאות הכנסת עולה  •
 להצבעה במליאה. 

אם ההצעה זוכה לרוב היא עוברת לטיפול ועדת הכנסת הרלוונטית שדנה  •
בפרטי הצעת החוק ומעצבת את הנוסח שיעלה בקריאה הבאה או ממליצה 

 לדחותה. 

 

 קריאה ראשונה

הצבעה במליאה על הצעת חוק ממשלתית שאושרה בוועדת השרים לענייני  •
 חקיקה או על הצעת חוק פרטית שעברה קריאה טרומית. 

אם ההצעה זוכה לרוב היא עוברת לטיפול ועדת הכנסת הרלוונטית שדנה  •
בפרטי הצעת החוק ומעצבת את הנוסח שיעלה בקריאה הבאה או ממליצה 

 לדחותה. 

במסגרת דיון הוועדה זכותו של כל ח"כ להציע הסתייגויות לנוסח סעיפי  •
 החוק.
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 קריאה שנייה ושלישית
 

יא נדונה בוועדת הכנסת ואז לאחר אישור ההצעה בקריאה הראשונה ה •
 עולה להצבעה במליאה. 

הכנסת מצביעה על כל אחד מסעיפי החוק ומאשרת/לא מאשרת אותם  •
 לאור הסתייגויות הח"כים שהוצעו בדיוני הוועדה )קריאה שנייה(. 

לאחר גיבושה הסופי של הצעת החוק במסגרת הקריאה השנייה מצביעה  •
 אותו )קריאה שלישית(.  הכנסת על החוק כמכלול מאשרת או דוחה

לאחר אישור החוק בקריאה שלישית, חותמים עליו יו"ר הכנסת, ראש  •
 הממשלה, הנשיא והשר הרלוונטי, הוא מתפרסם ב"רשומות" ונכנס לתוקף.

 

 מדוע הליך החקיקה ארוך ומה אמור להבטיח בזה?
 מעורבות של האזרחים ובכך פיקוח על השלטון. .1

מתנגדים מקטין את הסכנה לחקיקת חוק חפוז, לא מאוזן המתעלם מעורבות של גורמים תומכים ו .2

 מערכים דמוקרטים וערכי צדק ומוסר.

 דרכים להפלת הממשלה ע"י הכנסת

היא כלי לפיקוח על הממשלה בממשלים פרלמנטריים. לפרלמנט  הצבעת אי אמון
ל, יש יכולת להביא לסיום כהונת הממשלה על ידי הצבעת אי אמון. לפי החוק בישרא

חברי כנסת מביעים  61הצבעת אי אמון בממשלה מתקבלת רק כאשר רוב של 
 תמיכה במועמד חלופי לכהן כראש ממשלה.

שנתי(. -הוא חוק הקובע את תקציב המדינה לשנה אחת )או דו חוק תקציב המדינה
זהו כלי פיקוח וביקורת של הכנסת על הממשלה ועל סדר קדימויות שלה בכל תחומי 
החיים של מדינת ישראל. אי אישור הצעת חוק התקציב הוא למעשה פיזור הכנסת 

שלה, אלא וקיום בחירות חדשות. אסור לקבוע בתקציב הקצבות לגופים שמחוץ לממ
יש לקבוע הקצאה לסוג פעילות והתמיכה מחולקת לפי אמות המידה כלליות 

 ושוויוניות. 
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 הרשות המבצעת
 מדיניות קביעת על אחראית והיא המדינה של המבצעת הרשות היא הממשלה

 במדינה.  החיים תחומי בכל ויישומה

משנה  , עוסקת בחקיקתממשלתיות חוק הצעות יוזמת הממשלה החקיקה בתחום
 . של צווים ותקנות, קובעת תקנות לשעת חירום

 או ממנה זאת מונע החוק אם אלא, תחום בכל לפעול -" שיורית סמכות" לממשלה
 .ח אמון הכנסתוהממשלה מכהנת מכאחר.  גורם על הסמכות את מטיל

 

 הממשלה:דרגי 
 רה"מ והשרים הפועלים כגוף אחד. - הממשלה  -הדרג הנבחר  .1

 לכל אחד אוטונומיה בניהול משרדו ונושא באחריות למשרדו. – השרים -הדרג הנבחר  .2

הפועלים במשרדי הממשלה הדרג המנהלי, הפקידים  – הביורוקרטיה -הדרג המנהלי  .3

 השונים בחברות ממשלתיות ובגופים השייכים לממשלה ולרשויות המקומיות.

 מה תפקידו של הדרג המנהלי?
דרג זה  לפועל. חואת חוקי הכנסת מן הכו משלה והחלטותיהתפקידו להוציא לפועל את מדיניות המ

 אנשי ביצוע מומחים בתחום.ומחלקות הם המנכ"לים, מנהלי אגפים, 

 

 כיצד מגדיר "חוק יסוד: הממשלה" את הממשלה?             
 :רשות מבצעתהחוק מגדיר את הממשלה כ

 הרשות המבצעת מופרדת מהרשות המחוקקת. .א

רשות עצמאית, הקובעת מדיניות ומחליטה החלטות )יציאה למלחמה, הרשות המבצעת היא  .ב

 חתימה על הסכם שלום, ביצוע פיחות במטבע המקומי(.

 תהליך הרכבת הממשלה

)בדרך  כאשר צריך להרכיב ממשלה מטיל הנשיא את המשימה על אחד הח"כים
ופה יום הוא רשאי להאריך תק 28במידה ולא הצליח תוך כלל ראש הסיעה הגדולה(. 

עם השלמת הרכבת הממשלה, . יום או להטיל את המשימה על ח"כ אחר 14-זו ב
ראש הממשלה המיועד מציג את שרי ממשלתו ואת קווי היסוד של הממשלה בפני 

 .הכנסת ומקבל את אמונה
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 ממשלה קואליציונית
 51%של מפלגות בכנסת שהן רוב של מספר  -קואליציונית היא ממשלה המורכבת מקואליציה ממשלה 

מנדטים( לפחות ומחליטות ביניהן על קווי יסוד משותפים להקמת ממשלה. קווי יסוד אלו  61מושבים )

". ממשלה הסכם קואליציוני" וההסכם שנערך בין המפלגות נקרא "קווי היסוד של הממשלהנקראים "

שלה עלולה להיות לעתים בעייתית מאוד,  קואליציונית מורכבת כאמור ממספר מפלגות, ולכן היציבות

כיוון שכל מפלגה שמרכיבה את הקואליציה יכולה לפרוש ולהפיל את הממשלה, מה שמעניק בידיה כוח 

 רב.

 

 מהן  הסיבות להקמת ממשלה קואליציונית?
את הכנסת ועל כתוצאה מאחוז חסימה נמוך, מפלגות רבות מאכלסות  - (3.25%) נמוך אחוז חסימה .1

 מנת להגיע לרוב מוחלט בכנסת יש ליצור "פאזל" של כמה וכמה מפלגות.

ברוב  וכהלמצב שבו  אף מפלגה לא ז ה, מובילשיטת בחירות יחסית שמעודדת ריבוי מפלגות .2

 ח"כים(. 61המושבים בכנסת )לפחות 

 ?םמהם הסכמים קואליציוניי
הסכמים פוליטיים, הנחתמים בין  םיציוניים שההשותפות בקואליציה מתבצעת באמצעות הסכמים קואל

זכות הח"כ ו זכות הציבור לדעתהמפלגות השותפות בקואליציה. ההסכמים חייבים להיות גלויים בגלל 

 . לדעת מה הן ההתחייבויות שחברות הקואליציה נטלו על עצמן

 

 ?םמה כוללים ההסכמים הקואליציוניי
 והחובות של כל אחת מהשותפות.הזכויות  .א

 הסכמה על איוש משרות במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים. .ב

 חתימה על קווי יסוד למדיניות משותפת וקווי פעולה מוסכמים. .ג

 מה הן סוגי הממשלות הקואליציוניות?

 65-61) ממשלה הנשענת על רוב קטן בכנסת – ממשלה קואליציונית צרה .1
 ח"כים(.

 המועדפתממשלה הנשענת על רוב גדול, והיא  – ממשלה קואליציונית רחבה .2
 על ראשי הממשלות בישראל. 

ממשלה בה שתי המפלגות הגדולות לוקחות חלק,  - ממשלת אחדות לאומית. 3
. ברוב המקרים ומאפשר את עקרון ההסכמיות רחבהמה שגם יוצר בד"כ ממשלה 

מדובר בממשלה קואליציונית רחבה, אבל לא בהכרח. ממשלה זו מבטיחה יציבות 
פוליטית ופותרת מצב של 'תיקו' פוליטי או כדי לחזק את הלגיטימציה של ממשלה 

 בעתות חירום.
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 יתרונות ממשלה קואליציונית

בלת החלטות אליהן שותפות עמדות ודעות שונות בחברה הישראלית, מאפשרת ק -פלורליזם  •

 המאפשרות דיון בנושא והבעת דעות שונות בסוגיות שונות.

 ממשלה קואליציונית יוצרת הסכמה רחבה סביב החלטותיה. -הסכמיות  •

הממשלה הקואליציונית מממשת את עקרון שלטון העם ומביאה לידי ביטוי את נציגי  -שלטון העם  •

 ם בכנסת.הע

 

 חסרונות ממשלה קואליציונית

ממשלה קואליציונית היא ממשלה פחות יציבה, כי כל מפלגה יכולה לפרוש מהממשלה  -יציבות  •

 ולהוביל להפלתה.

 

 מהן הסיבות לכינון ממשלה קואליציונית רחבה?
 .חיזוק והרחבת בסיס הלגיטימציה הציבורית של הממשלה 

  חיזוק תחושת השותפות הלאומית 

 ייצוג למפלגות המבטאות שסעים בחברה מתוך רצון לגשר על חלק מהשסעים.  

 נחלש כוח המיקוח תפות הקואליציוניות הקטנות ובכך הקטנת תלות הממשלה בכל אחת מהשו

 מתחזקת.ת הקואליציוניות ויציבות הממשלה של כל אחת מהשותפו

  וחה ויכולתה של הממשלה קואליציה רחבה מצמצמת את מספר הח"כים באופוזיציה וכך גדל כ

 לקבל החלטות ולחוקק בכנסת.

 

 תפקידי הממשלה
 

 קביעת מדיניות
אחד מתפקידיה העיקריים של הממשלה הוא לקבוע מדיניות, כלומר: דרך פעולה. קביעת המדיניות 

 ויישום המדיניות הוא עפ"י החלטות הממשלה יחד ו/או השרים לחוד. 

חומים שונים הנמצאים באחריות משרדי קבלת החלטות והתווית קווי פעולה בת
 .הממשלה
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 סמכות שיורית
לממשלה סמכות כללית רחבה לפעול בשם המדינה בנושאים הקשורים לניהול המדינה )כלכלה וחברה, 

לעשות כל פעולה שלא ניתנה לגוף אחר  מניעת אבטלה, טיפול בפערים חברתיים(. הממשלה יכולה

 הממשלה אינן מוגדרות בחוק. נקרא גם "סמכות שיורית". במדינה. חלק נכבד מפעולות משרדי

הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה כל פעולה שאינה מוטלת בחוק על רשות 
זהו חריג לכלל שהרשות המבצעת מוסמכת לפעול רק בתחומים שהוסמכה ) אחרת

 (. לעסוק בהם

הסמכה מפורשת  ךאין לפגוע בזכויות אדם מכוח סמכות שיורית, ולעניין זה נחוצה לכ
 .בחוק

 

 חקיקת משנה
רה"מ והשרים ממונים על ביצועו של חוק שנחקק בכנסת. כדי שיהיה אפשר לבצע את החוק, השרים 

מוסמכים להתקין תקנות המפרטות את אופן ביצוע החוק. חקיקת המשנה חייבת להיות ברוח החקיקה 

 הראשית ולא לסתור אותה

היא חקיקה שנעשית ע"י הרשות המבצעת באמצעות תקנות, צווים,  – חקיקת משנה
חוקי עזר עירוניים ונועדה לאפשר ביצוע החוק ע"י פירוט העקרונות שנקבעו בחקיקה 

 הראשית. 

והיא נתונה לפיקוח של ועדות  אינה יכולה לסתור חקיקה ראשיתחקיקת משנה 
 ותוקפה כתוקף חוק לכל דבר., היא מתפרסמת ברבים הכנסת

 אחריות משותפת ואחריות מיניסטריאלית
 

 אחריות משותפת ]ממשלתית[

כל שר בממשלה נושא באחריות על כל החלטות הממשלה גם אם התנגד להחלטה 
מתוקף אחריות זו מנוע שר מלמתוח ביקורת על . מסוימת אך נותר בדעת מיעוט

 .נסתהחלטת הממשלה בפומבי או להצביע נגדה בכ

 

 . משמעות אחריות זו היא:אחריות משותפת של הממשלה כולה )ראש הממשלה והשרים( כלפי הפרלמנט

הממשלה נושאת באחריות לכל ההחלטות והפעולות שקיבלה וביצעה כגוף אחד, וכן לכל מעשה  כל •

 של כל אחד מהשרים. 
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ל פעולותיו של ראש הממשלה או של ואינם יכולים לחלוק ע השרים מקבלים את מרות הממשלה •

 השרים שהתקבלו ברוב קולות. 

כאשר שר מתנגד להחלטה, הוא יכול להישאר בממשלה ולהתנגד לה, אך לא לצאת בפומבי נגד  •

 הממשלה. 

 -להצביע בכנסת בעד החלטות הממשלה. במידה ויצביעו נגד החלטות הממשלה  השרים חייבים •

 לה.ראש הממשלה רשאי לפטר אותם מהממש

 ]מהמילה מיניסטר=שר[אחריות מיניסטריאלית 

לכל שר בממשלה אחריות כלפי הכנסת והממשלה ביחס לנושאים שבתחום  •
 . משרדו ולפעולות סגל עובדיו, אף אם נעשו שלא בידיעתו

חובתו של שר לדווח בכנסת על פעולות משרדו, להשיב על שאילתות ועל  •
וכן לתקן בעיות שבתחום הצעות לסדר היום הקשורות לתחום משרדו, 

 . משרדו

האחריות המיניסטריאלית היא ציבורית בלבד ולא משפטית )לעומת  •
אחריות אישית שמוטלת על השר ביחס למעשים או מחדלים שביצע 

 .בעצמו(

 

 כיצד מתבטאת אחריות השר?
דו, , שאילתות והצעות לסדר היום. השר, ולא שום נציג מצע"י דוח לוועדות הכנסת :כלפי הכנסת .1

 חייב להסביר כל מעשה מחדל במשרדו, והוא לא רשאי לחמוק מאחריות. 

)מדגיש את עקרון הפרדת הרשויות בישראל, משום  הממשלה מקנה לכנסת כוח להעביר שר מכהונתו. .2

 שהוא מגדיר יחסי גומלין של איזונים ובלמים בין הרשות המבצעת ובין הרשות המחוקקת.(

 תלידי ביטוי באחריות מיניסטריאלי כיצד עקרון הפרדת הרשויות בא
 ובאחריות ממשלתית?

בין הרשות המחוקקת והמבצעת מוגדר מצב של יחסי גומלין: הכנסת יכולה להעביר מתפקידה שר,  .1

 השר מחויב כלפי הכנסת. 

 הממשלה היא גוף אחד אבל כל אחד מהשרים נושא באחריות באופן אישי. .2

אחריות זו משמעותה שמשטר המתבסס על רצון העם, חייב לגלות אחריות  יבמשטר פרלמנטאר .3

 משפטית, ציבורית, פוליטית, מוסרית וממשלתית. 

 



 הרשויות במדינת ישראל       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  167| ע

 

 ועדות שרים
 

הממשלה מסמיכה ועדות שרים קבועות או זמניות לדון בנושאים מסוימים ולקבל 
אם שר לא הגיש ערר למליאת הממשלה תוך . החלטות כדי לייעל את פעילותה

 .ועדה כהחלטת הממשלה כולהוק זמן מסוים ייראו את החלטת הפר

ני בטחון )הקבינט(, ועדת השרים יבין ועדות השרים הקבועות: ועדת השרים לעני
ני התיישבות, יני חקיקה, ועדת השרים לענייני כלכלה, ועדת השרים לעניילעני

 .ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרשות השופטת
מערכת בתי משפט )שלום, מחוזי, עליון( מכריעה בסכסוכים בין האזרחים לבין עצמן 

בודקת האם פעולותיהם של האזרחים ושל הרשויות , ובינם לבין רשויות השלטון
מפקחת על חוקיות הפעולות , נעשות בהתאם לחוק )היא המוסמכת לפרש את החוק(

 . של הרשות המבצעת

כותו לפקח על הרשות המחוקקת על ידי ביקורת בהתאם לפסיקת בית המשפט בסמ
 שיפוטית בהתאם לחוקי היסוד. 
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 תלות הרשות השופטת-אי
 

במטרה להבטיח מימוש הזכות  הרשות השופטת עצמאית בהחלטותיה השיפוטיות
 . להליך הוגן, עקרון שלטון החוק ושמירה על אמון הציבור במערכת המשפט

  :םקרון זה מובטח באמצעות מספר כללייע

 . פים אך ורק לחוק ופוסקים לפיוכפו השופטים – מרות החוק( 1)

שכר השופטים גבוה ונקבע ע"י ועדת הכספים של  - תנאי העסקת השופטים (2)
(, אסור לשופט לשמש בכל תפקיד 70הכנסת, משך כהונת שופט הוא עד גיל פרישה )

 . פוליטי, הדחת שופט נעשית בגין עבירות חמורות ולא בגין תוכן פסקי הדין שלו

 ומפני שיפוטיות הכרעות בגין אזרחית אחריות מפני חסינות – חסינות השופטים (3)
 .מ"ש(היוע אישור ללא) פלילית חקירה

 

עיקרון זה הוא עיקרון חשוב מאוד על מנת שהרשות השופטת תהיה נטולה משיקולים זרים בהרשעת או 

ועל השוויון בפני  בזיכויו של נאשם מסוים. שמירה על עיקרון זה הנה שמירה על עקרון שלטון החוק

 רּות החוק בלבד.החוק. השופט כפוף למָ 

 

 א. אי תלות הרשות השופטת בפירוש החוק
 בקרב שופטי בית המשפט העליון שתי גישות למשמעות מרות ]כוח[ החוק בעת פסיקתם:

: השופטים בעלי גישה זו אוכפים את רשמי -נגזרת מהמילה "פורמאלי"  - הגישה הפורמליסטית •

אין חוק מפורש, עליהם להימנע משפיטה. החוקים ככתבם וכלשונם, וסבורים שבעניינים שבהם 

 עניינים אלו מוחזרים אל הרשות המחוקקת הנדרשת להשלים את הֶחֶסר בחקיקה.

השופטים בעלי גישה זו אינם מסתפקים   :פעיל -נגזרת מהמילה "אקטיבי"  -הגישה האקטיביסטית  •

עפ"י הערכים בהכרעתם עפ"י לשון החוק בלבד, אלא מפרשים את החוק ונותנים לו משמעות 

הדמוקרטיים המקובלים בחברה במתן פסק דין. בהיעדר חוק מפורש, שופטים אלו יוצרים חקיקה 

שיפוטית באמצעות פסקי דין )תקדים משפטי(, על בסיס העקרונות והערכים של המדינה. בשל גישה 

מצא בשנים זו נוצרה בישראל מעין מגילת זכויות אדם ואזרח שיפוטית. נושא האקטיביזם השיפוטי נ

 האחרונות במחלוקת קשה בציבור הישראלי.
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 ב. אי תלות מבחינת רשויות השלטון
הרשויות האחרות אינן יכולות לבטל פסק דין שניתן עפ"י חוק, גם אם פרשנותם של השופטים אינה 

מקובלת עליהם. הם יכולים לשנות את החוק, אבל החוק החדש יחול רק על פסקי הדין החדשים ולא על 

 ו שכבר ניתן בהם פסק דין.אל

 

 ג. אי תלות מבחינת דעת קהל
השופט עלול להיות נתון ללחץ מצד דעת הקהל והתקשורת, מצד חברי כנסת ושרים ומצד גורמים שונים 

איסור פרסום ועיסוק בפומבי בנושא הנדון  - עיקרון הסוביודיצהנוספים. על מנת למנוע זאת, נוצר 

למנוע התערבות, השפעה או לחץ מצד התקשורת ורשויות השלטון על  בבית משפט. מטרת העיקרון היא

 בית המשפט בנושאים הנדונים בבית המשפט ועדיין לא נפסק בעניינם. 

וזכות  עיקרון זה בא גם להבטיח את הזכות להליך משפטי הוגן, גם כשהוא מתנגש עם חופש הביטוי

. על מנת לאזן בין שתי זכויות אלו, קבעה הכנסת כי כלי התקשורת רשאים לפרסם מידע הציבור לדעת

עובדתי בלבד על נושאים המובאים לבית המשפט ועל מהלך הדיונים בהם, בתנאי שהפרסום הוא בתום 

 לב, ללא נקיטת עמדה ואין חשש שישפיע על הליך משפטי.

 

 ד. אי תלות מבחינת העסקת השופטים
כדי לוודא שהשופט לא יחשוש לפסוק גם פסיקה שאינה על רוחם של אנשים או גופים מסוימים, מוודא 

 החוק כי תהיה קיימת אי תלות בכל הנוגע למינויים, לתפקידם ולהעסקתם של שופטים:

 מינוי שופטים

לחצים  תהליך מינוי שופטים נועד להבטיח את עצמאותה ואי תלותה של הרשות השופטת ולמנוע הפעלת

פוליטיים מצד רשויות השלטון על הרשות השופטת. בחירת השופטים נעשית ע"י ועדה ובה תשעה 

 חברים:

 נשיא בית המשפט העליון ועוד שני שופטים. - שלושה נציגים מהרשות השופטת •

 שר המשפטים ושר נוסף שקובעת הממשלה. - שני נציגים מהרשות המבצעת •

שני חברי כנסת שבוחרת הכנסת, בד"כ אחד מהקואליציה ואחד  - שני נציגים מהרשות המחוקקת •

 מהאופוזיציה.

 .שני נציגים של לשכת עורכי הדין •

רוב חברי הוועדה למינוי שופטים הם כאמור אנשי מקצוע וזאת כדי שהבחירה תהיה מקצועית ולא מתוך 

 שיקול פוליטי או שיקול זר אחר. 

 ת ויכוח ציבורי בשני נושאים:סוגית הבחירה של השופטים בישראל מעורר

יש המעוניינים להגדיל את מספר המומחים לענייני משפט ולצמצם את מספר  - הרכב הוועדה •

 הפוליטיקאים ויש שרוצים להפך.

יש הטוענים שהרכב השופטים בכלל ובבית המשפט  - הרכב השופטים בבית המשפט העליון •

ר: דתיים, ערבים, דרוזים, נשים, בני עדות העליון בפרט צריך לשקף את החברה הישראלית, כלומ
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שונות ובעלי אידיאולוגיות שונות. לעומתם יש הטוענים כי בבית המשפט צריכים לשבת בעלי שיעור 

 קומה וכישורים המתאימים לתפקיד שופט בשל מקצוענות ולא בשל עמדות, אמונות או מוצא.

 תנאי העסקת השופטים

ם אחרים היא תנאי ההעסקה של השופטים. השופטים מועסקים תלות מערכת המשפט בגורמי-חלק מאי

כדי שלא יתפתו לקחת שוחד וכיוון שאינם יכולים לעבוד בשכר  במגזר הציבוריבתנאים הטובים ביותר 

 .16או בהתנדבות במקומות נוספים

שכר זה נקבע ע"י ועדת הכנסת. שכרם גבוה כאמור משום שהחוק אוסר עליהם  - שכר השופטים •

 בחודש ברוטו[ 40,000בכל עבודה נוספת ]סביב לעסוק 

(. סמכות לביטול מנוי 70תקופה זו היא מיום המינוי ועד גיל הפרישה לפנסיה ) -תקופת כהונתם  •

של שופט הוא רק בידי בית דין משמעתי של שופטים )בו חברים שופטים בלבד(, כלומר: לא ניתן 

 לפטר שופט ללא החלטה של בית הדין המשמעתי.

המקום בו יכהנו הוא קבוע וניתן לשינוי רק בהסכמת השופט עצמו, או בהסכמת  -ם כהונתם מקו •

נשיא בית המשפט העליון או עפ"י החלטת בית הדין המשמעתי. זאת כדי למנוע לחצים על השופט 

 באמצעות איום בשינוי מקום הכהונה.

י תביעות פליליות או כמו הח"כים גם לשופטים חסינות והם מוגנים מפנ -חסינות השופטים  •

 אזרחיות. פתיחת חקירה פלילית נגד שופט היא רק בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

 

 

 סוגי המשפט בישראל
 

 משפט פלילי

עוסק בעברות על החוק הפוגעות בשלום הציבור, בסדר החברתי או בבטחון  •
 המדינה.

 המשפט מברר האם מגיע עונש וקובע מהו העונש לפי הנסיבות. •

 היא התובעת והנאשם הוא אדם או תאגיד. המדינה •

                                                           
דין -צריך לזכור ששופט, גם ברמת השפיטה הנמוכה ביותר, הוא אדם שלמד שנים רבות והתמקצע כעורך 16

 וכמשפטן במשך שנים ארוכות מאוד.
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הענישה במשפט הפלילי יכולה להיות מאסר )או עונש מוות במקרים  •
 נדירים( או קנס.

 

 משפט אזרחי

 לחברו. אדם שבין בסכסוכים עוסק •

 והראיות. החוק פי על הצדדים בין בסכסוך מכריע המשפט •

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

במשפט אזרחי אין ענישה ובסופו מתקבלת החלטה על חיוב כספי של  •
 .המפסיד או הוראה אחרת לביצוע

 

 בית המשפט העליון
 

פסיקתו של בית המשפט העליון מחייבת את כל בתי המשפט האחרים ואת כל רשויות המדינה. יש בית 

ית משפט זה יושבים שופטים בהרכב של שלושה עד תשעה משפט עליון אחד ומקום מושבו בירושלים. בב

 שופטים.  11שופטים. במקרים חריגים מתכנסים 

 

 בית המשפט העליון פועל בשני תפקידים:

 בית משפט עליון לערעורים
 ערעוריםערכאה שנייה או שלישית ועליונה. בית המשפט העליון דן ב - כבית משפט עליון לערעורים

על החלטות בית המשפט השלום )כערכאה שלישית( ובערעורים על החלטות בית משפט מחוזי )כערכאה 

. במקרים מיוחדים ונדירים החלטת העליון היא סופית ואין מערערים אחריהשנייה(. ברוב המקרים 

 9שבהם מערערים על החלטת העליון ומבקשים דיון נוסף, מתכנס בית המשפט העליון בהרכב מיוחד )

 .17שופטים( כדי לדון בערעור. דוגמה לכך הוא משפט הביציות של נחמני 11עד 

 

                                                           
ים, בו אישה תבעה את בעלה והמשפט משפט הביציות של נחמני היה משפט ידוע במהלך שנות השמונים והתשע 17

שופטים והיה אחד המקרים הבודדים בדיון  11התארך מבית המשפט המחוזי עד לבית המשפט העליון בהרכב של 

 כה רחב.
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 בין דין גבוה לצדק –בית משפט עליון בשבתו כבג"ץ 
דן כערכאה ראשונה ואחרונה בעניינים שבין האזרח לרשויות השלטון.  -כבית משפט גבוה לצדק )בג"ץ( 

הפנייה לבג"ץ היא באמצעות עתירה בכתב והפונה . בג"ץ אינו פועל ביוזמתו אלא רק כאשר פונים אליו

נקרא "עותר" והרשות כלפיה עותרים נקראת "המשיב". שופט בבית המשפט העליון מקבל את העתירה 

בלשכתו ובמקרים דחופים גם בביתו. רק שלושה שופטים יכולים לדחות עתירה. במקרה כזה אין אפשרות 

 ות המדינה ונגד מי שממלא תפקיד ציבורי.לערער. בג"ץ פועל באמצעות צווים נגד רשוי

 

מאפשר לכל  בית משפט גבוה לצדק )אחד מתפקידיו של בית המשפט העליון(
אדם/ארגון לעתור בקשר להחלטות של רשויות המדינה או גופים ציבוריים אשר 

 . לדעתו גורמות לו עוול או פוגעות בזכויותיו

פועל באמצעות צווים ו הוא מטפלמשמש ערכאה ראשונה ואחרונה בסוגיות בהן הוא 
 שמבטלים החלטות או פעולות של רשויות המדינה: 

צו של בג"צ המורה לרשות המשיבה בעתירה להופיע בפני  - תנאי על צו •
 .בג"צ ולהציג את עמדתה לגבי העתירה

צו של בג"ץ למשיבה בעתירה להקפיא את המצב הקיים עד  -צו ביניים  •
מקרים בהם מדובר בצעדים בלתי הפיכים של לסיום הדיון בעתירה )ניתן ב

 .הרשויות(

צו הניתן בסיום הדיון בעתירה ומשמעו קבלת העתירה על ידי  - צו החלטי •
 .בג"צ, ביטול החלטת הרשות והנחייה כיצד לפעול

 

 תפקידיו של בג"ץ
לקבוצות מיעוט, לאדם או למוסד במדינה. אם בית המשפט סבור כי הרשות  - הגשת סעד •

הממשלתית פעלה שלא בצדק, חרגה מסמכותה, נהגה בשרירותיות, הפלתה לרעה או לטובה, או 

 פעלה שלא בתום לב.

גם אם אינן מעוגנות בחוק, ולחייב את השלטונות  -להגן על זכויות אדם ואזרח וזכויות קבוצה  •

 פיהן.לפעול ל

וחוקי יסוד משמשים פסקי הדין של בג"צ תקדימים משפטיים. בג"צ  בהיעדר חוקה - תקדים משפטי •

בפסיקותיו יצר מעין מגילת זכויות אדם ואזרח שיפוטית )נוצרו לא בחקיקה אלא בפסיקה(. פסיקה 

 זו נעשית בד"כ ע"י שופטים בעלי גישה אקטיביסטית.
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בג"צ עוסק בעיקר במשפט חוקתי ורואה עצמו כממונה העליון  -שמירה על עקרונות הדמוקרטיה  •

ועיקרון היות מדינת ישראל  על שמירת עקרונות היסוד של מדינת ישראל, כגון עיקרון שלטון החוק

 ראל.מדינה יהודית ודמוקרטית. בג"צ הוא מהמוסדות העיקריים בהגבלת השלטון ביש

 

 ביקורת שיפוטית
 

ביקורת של מערכת המשפט )בדרך כלל על ידי בג"ץ( על הרשות  •
מתבטאת בישראל מאז המהפכה החוקתית בפסילת חוקים , המחוקקת

 . הסותרים חוקי יסוד

סמכות בית המשפט לביקורת שיפוטית והיקפה הראוי שנויים במחלוקת  •
 .ציבורית

 

 אקטיביזם שיפוטי
 

בית המשפט בהתערבותו בפעולות הרשות המבצעת מדיניות מרחיבה של  •
 . והמחוקקת

באה לידי ביטוי בבחינת סבירות שיקול הדעת של הממשלה במינויים  •
 . החוקתית ובמהפכהובהחלטות שונות 

 

 המהפכה החוקתית
 

נחקקו שני חוקי היסוד הקשורים לזכויות אדם: כבוד האדם  1992-ב
( קבע בית המשפט 1995חי )בפס"ד בנק המזר. וחירותו, חופש העיסוק

שהסמכות לקבוע האם חוק מסוים פוגע בזכויות אדם ולפיכך בטל עוברת 
לאור זה נפסלו מאז כ . לידיו, שכן הוא מחשיב את אותם חוקי היסוד כחוקה

סמכות זו של בית המשפט וההיקף הראוי של . חוקים שנחקקו בכנסת 20 –
 .ויכוח ציבוריוב יםהפעלתה מצוי
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רשויות שאלות בנושא מקבץ 
, חוקי היסוד וחוק השלטון

 השבות והאזרחות
 

 

 הצג שני הבדלים בין הצעת חוק פרטית להצעת חוק ממשלתית.. 194

 

 הצג שני תפקידים של הכנסת.. 195

 

ראשי ממשלה בישראל הציגו בשנים האחרונות את המדיניות החדשה של ממשלתם בנאומים שנָשאו . 196

הם עשו זאת מפני שחברי הכנסת נוהגים לקטוע בקריאות ביניים נאומים במליאה,  מחוץ למשכן הכנסת.

 הזוכים לסיקור בתקשורת.

אחד מחברי הכנסת טען שהתנהגות זו של הממשלה אינה ראויה במדינה דמוקרטית , משום שקריאות 

בריו, הימנעות הביניים של חברי הכנסת הן ביטוי לחוסר שביעות הרצון של הציבור מתפקוד הממשלה. לד

 מלנאום לפני הכנסת אינה מאפשרת לכנסת למלא את תפקידיה כראוי. של ראשי הממשלה.

סבר כיצד תפקיד זה בא לידי ה ציין והצג תפקיד אחד של הכנסת, שבשמו טען חבר הכנסת. -

 ביטוי בקטע,

 

כן את ביטחונם בזמן האחרון יש עלייה בהיקף של פרסום תכנים באינטרנט, שעצם פרסומם עלול לס. 197

הממשי של אנשים ואת ביטחון הציבור וביטחון המדינה. הממשלה הגישה הצעת חוק חדשה, העוסקת 

בהגבלת פרסום תכנים כאלה. ההצעה אושרה ברוב קולות בוועדת השרים לענייני חקיקה ואחר כך 

 הועברה להצבעה במליאת הכנסת.

 עת החוק נמצאת בה.ציין והצג את הקריאה )בהליך חקיקת חוק בכנסת( שהצ -

 הסבר כיצד קריאה זו באה לידי ביטוי בקטע. 

 

 .שני הבדלים בין אחריות ממשלתית לבין אחריות מיניסטריאלית הסבר. 198

 

 סבר מהי החשיבות של אחריות ממשלתית בקיום המשטר הדמוקרטיה. 199

 

 .הסבר מהי אחריות מיניסטריאלית ומהי חשיבותה. 200

 

 ת משנה ומהי חשיבותההסבר מהי חקיק. 201
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 .הסבר מהי ממשלה קואליציונית. 202

 

 ציין והסבר שני יתרונות של קואליציה רחבה. . 203

 .באים לידי ביטוי בקיומה של קואליציה רחבהשעקרונות דמוקרטיים  שניציין והסבר  

 

 הצג את המושג ממשלה קואליציונית . 204

 .הממשלה בישראלסמכויותיה של  / דיהיהצג שניים מתפק 

 

 הצג שני הבדלים בין תקנות לשעת חירום לבין תקנות ההגנה שעת חירום. 205

 

קהילה יהודית באחת מארצות אירופה יזמה מבצע שבו הוטסו לארץ עשרות רופאי עיניים יהודים. . 206

קהילה הם התנדבו לבדוק את הראייה של אלפי קשישים וניצולי שואה, ולהעניק משקפיים במימונה של 

זו למי שצריך. הרופאים הסבירו כי מבצע זה הוא ביטוי למחויבותה של הקהילה היהודית בחוץ לארץ 

 כלפי אזרחי ישראל, וכי בכך הם מממשים את הכתוב בהכרזת העצמאות.

אחד הקשישים שקיבל משקפיים פרסם בעיתון מכתב ובו בירך על היוזמה של הקהילה אך גם הביע 

כי זהו תפקידה של המדינה לפעול למען האוכלוסייה. לדעתו על הממשלה להקצות  ביקורת. במכתבו טען

תקציבים ומשאבים לתכניות רווחה ובריאות עבור אוכלוסיות נזקקות, כדי שלא יצטרכו להסתמך על 

 תרומות.

 ציין והצג את הפנייה מבין הפניות לגורמים שונים בהכרזת העצמאות שמתממשת בקטע. .א

 פנייה זו בא לידי ביטוי בקטע.הסבר כיצד מימוש 

הסבר כיצד תפקיד  ציין והצג את תפקיד הממשלה שצריך להתקיים על פי טענת הקשיש. .ב

 הממשלה בא לידי ביטוי בקטע.

 

במפרץ חיפה פגעה ספינה בצינור נפט. עקב הפגיעה פרץ נפט לים, וזיהם את החופים. המשרד . 207

ה בחופי המפרץ מסוכנת לבריאותם של המתרחצים. להגנת הסביבה פרסם מודעה ובה אזהרה שהרחצ

בהנחיית השר הממונה נאסרה הרחצה בחופים אלה למשך כמה ימים, והרשויות נדרשו לבצע עבודות כדי 

 לעצור את התפשטות הנפט בים, ולמנוע זיהום נוסף של החופים.

 ציין והצג את סוג האחריות הממשלתית שבא לידי ביטוי בהנחיית השר. -

 

ר המסחר והתעשייה חתם על הסכם סחר עם מדינה שעמה אין לישראל קשרים דיפלומטיים. אחד ש .208

מחברי הכנסת הביע את מחאתו על מעשה זה, וטען כי השר לא היה מוסמך לחתום על הסכם זה בלי 

אישור הכנסת. בתגובה לטענה זו אמר דובר השר כי הממשלה היא שמנהלת את ענייני הכלכלה של 

וכי אין חוק המחייב אותה לקבל את אישור הכנסת להסכמי סחר שהיא חותמת עליהם. לכן שר ישראל, 

 במסחר והתעשייה רשאי לחתום על הסכמים אלו בשם ממשלת ישראל.

את תשובתך על פי  הסבראת הסמכות של הממשלה, שבשמה פעל שר המסחר והתעשייה.  והצגציין  -

 הקטע

 

ֵרָפה בכרמל בשנת לידיעת הציבור הובא דוח שפ. 209 , שבו 2010רסם מבקר המדינה בנוגע לאסון ַהשְׁ

 נהרגו אנשים רבים ונשרפו שטחי יער גדולים.
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המבקר מבהיר בדוח את עמדתו בנוגע לסוגי האחריות לאסון, ומדגיש את הסכנה שבהטלת האחריות 

א בסמכותה של לתוצאות האסון על דרגי הביצוע הנמוכים. לדבריו, ההיערכות למניעת שרפות הי

 הממשלה, ולכן היא נושאת באחריות כוללת למחדלים ולכישלונות שהובילו לאסון ולתוצאותיו.

דוח המבקר דן גם בליקויים שהיו בהיערכות למניעת שרפות בזמנן של ממשלות קודמות, אך קובע 

 שבסופו של דבר האחריות לתוצאות חלה על הממשלה שכיהנה בזמן השרפה.

הסבר כיצד סוג המנגנון הזה בא  ת סוג מנגנון הפיקוח והביקורת שבא לידי ביטוי בדוח.א. ציין והצג א

 לידי ביטוי בקטע.

ב. ציין והצג את סוג האחריות של הממשלה שבא לידי ביטוי בדוח של מבקר המדינה. הסבר כיצד סוג 

 האחריות שציינת בא לידי ביטוי בקטע.

 

 של הרשות השופטת. תלות-הסבר שני אמצעים לשמירת האי. 210

 

 הצג שני הבדלים בין משפט פלילי למשפט אזרחי. 211

 

 הצג שניים מתפקידיו של בית המשפט העליון. 212

 

 הצג שני צווים שבסמכותו של בג"ץ להוציא. 213

 

 הצג שני תפקידים של בית משפט מחוזי. 214

 

 .הצג את עקרון הגבלת השלטון . 215

 כיצד בג"ץ מגביל את רשויות השלטון.הסבר  

 

 בתפקידו. עורכת של עיתון מקומי פרסמה כתבה ובה היא טענה כי ראש עירייה מסוים אינו ראוי לכהן. 216

את כישוריו  לטענתה, ראש העירייה נבחר על בסיס מידע שקרי שהפיץ בציבור במסמך שבו פירט

 והשכלתו במהלך תעמולת הבחירות.

דרש  יש ראש העירייה לבית משפט השלום תביעת לשון הרע נגד עורכת העיתון. הואבתגובה לכתבה הג

בבית המשפט הוכח  .במוניטין שלומעורכת העיתון פיצוי כספי על הנזק שנגרם לו לכאורה בגלל פגיעה 

 בית המשפט את התביעה. שהדברים שנכתבו בכתבה נכונים והתביעה אינה מוצדקת. לפיכך דחה

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.זכות שנפגעה לטענת ראש העירייה. ציין והצג את ה .א

הסבר  הופנתה התביעה של ראש העירייה. (פלילי, אזרחי, חוקתי)ציין והצג לאיזה סוג משפט  .ב

  .כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע

 

אחת ההצעות הייתה להגדיל  לאחרונה נעשו כמה ניסיונות לשנות את דרך בחירת השופטים בישראל.. 217

את מספר נציגי הכנסת והממשלה בוועדה לבחירת שופטים, כך שהם יהיו רוב בוועדה. מגישי ההצעה 

 טענו שבדרך זו הוועדה תשקף באופן מובהק יותר את העמדות שנבחרי העם מייצגים.

פגע במימוש בתגובה להצעה זו אמר משפטן ידוע שהקטנת חלקם של נציגי מערכת המשפט בוועדה ת

 של אחד העקרונות החשובים המנחים את הפעילות של הרשות השופטת, ולכן יש להימנע ממנה.

הסבר כיצד הפגיעה  ציין והצג את העיקרון המנחה את הרשות השופטת, שההצעה תפגע במימושו. -

 בעיקרון זה באה לידי ביטוי בקטע.
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מן הגז הטבעי שהתגלה מול חופי הארץ. ארגוני ממשלת ישראל החליטה לייצא למדינות אחרות חלק . 218

סביבה וחברי כנסת מן האופוזיציה הגישו עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק )בג"ץ( נגד החלטה זו. 

השופט הוציא צו ובו דרש מן המדינה להשיב בתוך שלושים יום על העתירות שהוגשו, ולהפסיק את יצוא 

 הגז בפרק זמן זה.

הסבר כיצד צו זה בא לידי ביטוי . ציא בג"ץ )צו החלטי או צו על תנאי(ציין והצג את הצו שהו -

 בקטע.

 

במדינה דמוקרטית מסוימת התנהלה מערכת בחירות, ובמהלכה הציבה קבוצת אמנים בפארקים . 219

ציבוריים פסלי עירום של אחד המועמדים בבחירות. עוברי אורח הצטלמו משועשעים עם הפסלים. 

ם ממטה הבחירות של המועמד תלונה במשטרה נגד האמנים. לטענתם על המדינה בתגובה הגישו פעילי

להעמיד את האמנים לדין משום שפעלו בניגוד לחוק, ולא קיבלו אישור חוקי מן הרשויות להציב את 

 הפסלים במקומות ציבוריים.

יצד סוג הסבר כ ציין והצג את סוג המשפט שהפעילים ממטה הבחירות של המועמד מבקשים לערוך. -

 משפט זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

מרצה המלמד במכללה תבע בבית משפט השלום את אחת מתלמידותיו. לטענתו שני ספרים שהיא . 220

פרסמה התבססו על תוכן שהוא יצא באמצעות מחקריו ולימד במכללה וכן על דפי סיכום ותרגול שהוא 

 כך ולא ציינה את המקור של תוכן הספרים.חיבר. לדבריו, התלמידה לא ביקשה ממנו רשות לעשות 

בית המשפט קיבל את טענת המרצה ופסק שעל התלמידה לשלם לו פיצוי כספי וגם להסיר מן הספרים 

את התכנים שהוא כתב. התגובה התלמידה פנתה לבית המשפט המחוזי וטענה שאין בספרים שפרסמה 

תוכן השייך למרצה, והיא ֶשָכתבה את הסיכומים ואת התרגילים. למרות טענותיה, דחה בית המשפט 

 מחוזי את פנייתה וקבע שהתכנים שייכים למרצה ועל התלמידה לפצותו על השימוש בהם.ה

ציין והצג את סוג המשפט )פלילי או אזרחי( שהתנהל בבית המשפט. הסבר כיצד זוג משפט זה  -

 בא לידי ביטוי בקטע.

 בקטע.ציין והצג את הזכות שבתי המפשט הגנו על מימושה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי  -

 

בעקבות עלייה במספר הנפגעים בתאונות הדרכים נערך דיון בעניין זה במליאת הכנסת. כמה חברי . 221

כנסת טענו שהממשלה אינה פועלת במידה מספקת לפתרון הבעיה ודרשו שהממשלה תקבע כי הפחתת 

כבישים מספר תאונות הדרכים היא יעד לאומי. לדבריהם, על הממשלה להבטיח תחזוקה נאותה של ה

 ולהטיל על שר התחבורה את האחריות למימוש יעד זה.

 שבא לידי ביטוי בדרישה של חברי הכנסת. תפקיד הכנסתציין והצג את  -

 הסבר כיצד תפקיד זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

ארגונים לשמירה על זכויות אדם עתרו לבג"ץ בטענה שהצפיפות בבתי הכלא בישראל גבוהה מדי. . 222

רים, בשל הצפיפות הגבוהה האסירים חיים בתנאי מחנק ודוחק בתאים, ובריאותם נפגעת. לדברי העות

מצב זה הוא בניגוד לחובה להימנע מענישה אכזרית ובלתי אנושית, ויש בו משום השפלה ללא צורך של 

האסירים והפרה של זכויות היסוד שלהם. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שתנאי הכליאה של 

אינה כחוק משום שהם פוגעים בזכויות היסוד של הפרט. לכן על המדינה להגדיל במידה ניכרת האסירים 

 את שטח המחיה המוקצה לכל אסיר. 

שעליו התבססה פסיקת בג"ץ. הסבר כיצד חוק היסוד הזה בא לידי ביטוי  חוק היסודציין והצג את  -

 בקטע.
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 ר שדה התעופה לטיסות פנים "שדה דב"בעת האחרונה התקבלה בממשלה החלטה, ולפיה ייסג. 223

הנמצא בתל אביב. שדה התעופה משמש בעיקר להמראות ולנחיתות של מטוסים הטסים לאילת וממנה. 

ההחלטה לסגור את "שדה דב" היא חלק מתכנית ממשלתית לבנות בעתיד שכונת מגורים גדולה בשטח 

 זה.

. לכן הם החליטו לפעול נגד מימוש ההחלטה: החלטה זו עוררה את כעסם ואת התנגדותם של אזרחים רבים

הם נשאו שלטי מחאה מול שדה התעופה, הפיצו עצומות ברשת האינטרנט, שנכתב בהן שהמיקום של 

שדה התעופה חיוני למדינה, וביקשו מהאזרחים לחתום על עצומות אלה. כמו כן, הם פנו לכלי התקשורת 

 סות זה.וביקשו לפרסם את התכנית שתפגע בנוסעים בקו טי

 שבא לידי ביטוי בהחלטה לסגור את שדה התעופה "שדה דב". התפקיד של הממשלה א. ציין והצג את

 הסבר כיצד תפקיד זה בא לידי ביטוי בקטע.

 שהפעילו המתנגדים לסגירת שדה התעופה. מנגנון הפיקוח והביקורת סוגב. ציין והצג את 

 ביטוי בקטע. הסבר כיצד סוג מנגנון פיקוח וביקורת זה בא לידי

 

אחת מחברות הכנסת פנתה במליאת הכנסת לשר החקלאות וביקשה לדעת מה משרדו עושה כדי . 224

למנוע התפשטות מחלת הכלבת. לטענתה, משרד החקלאות אינו פועל מספיק לחיסון חיות בר נגד כלבת, 

 ומשום כך בני אדם ובעלי חיים עלולים להיות בסכנה.

בשבוע שלאחר מכן הודיע שר החקלאות כי משרדו הרחיב את היקף  בדיון שנערך במליאת הכנסת

החיסונים, ולשם כך הוא כבר הוציא את כל התקציב המיועד לחיסון בעלי חיים בשנה זו. השר אף הוסיף 

 ואמר כי הוא פנה למשרד האוצר בבקשה לקבל תוספת תקציב כדי להרחיב עוד את היקף החיסונים.

שהתממשה בפעילות השר. הסבר כיצד סוג אחריות זה בא לידי  סוג האחריותציין הוצג את  -

 ביטוי בקטע.

בית המשפט המחוזי הרשיע מנהל של חברה שעסקה במכירת מוצרים בטלפון. עפ"י ההרשעה, . 225

החברה נהגה להטעות קשישים, לנצל את חולשתם ולהחתים אותם על עסקאות של רכישת מוצרים שלא 

הדגיש את חומרת המעשים של החברה וקבע שפעלה שלא כחוק, וגזר על היה בהם צורך. בית המשפט 

 מנהל החברה עונש של עשרה חודשי מאסר.

ציין והצג את סוג המשפט שהתנהל בבית המשפט המחוזי. הסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי  -

 בקטע.

 

ההסכם  חתימת חרלא שבוע. דירתה למכירת הסכם על קונה עם חתמה אביב בתל דירה בעלת. 226

. ההסכם מבטלת את והיא, הדירה את למכור מעוניינת אינה היא כי לקונה והודיעה, הדירה בעלת התחרטה

 בית. ההסכם ביניהם הפרת על פיצויים הדירה מבעלת ותבע, בעיר השלום משפט לבית פנה הקונה

 .כספי פיצוי בתשלום הדירה בעלת את וחייב, התובע לטובת פסק המשפט

 אזרחי(. משפט פלילי או )משפט הדירה בעלת ובין הקונה בין שהתנהל המשפט סוג את והצג ציין -

 .בקטע ביטוי לידי בא הזה המשפט סוג כיצד הסבר

 

שר  יזם התאגיד את להקים כדי. הציבורי לשידור חדש ממלכתי תאגיד הוקם האחרונה בעת. 227

מגוונים  וטלוויזיה רדיו שידורי יספק החדש התאגיד, זה חוק פי על. מיוחד חוק חקיקת התקשורת

 .המדינה של מלא במימון ואיכותיים
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 לחוק המוצע אחדים שרים התנגדו, חקיקה לענייני השרים בוועדת החוק את התקשורת שר הציג כאשר

 לממן אלה על גופים - בלבד פרטיים גופים בידי להיות צריכים התקשורת כלי, לטענתם. התאגיד ולהקמת

. השלטון בלי מעורבות, הציבור התעניינות על בחופשיות ביניהם ולהתחרות בעצמם לותםפעי את

 .ִמסים העלאת המדינה ויחייב תקציב על יכביד ובמימונה המדינה בשליטת תקשורת ערוץ, לדבריהם

 .הציבורי השידור תאגיד להקמת החוק הצעת סוג את והצג ציין. א

 .בקטע ביטוי לידי בא חוק הצעת של זה סוג כיצד הסבר

 תאגיד שהתנגדו להקמת השרים בדברי ביטוי לידי שבאה החברתית־כלכלית הגישה את והצג ציין.  ב

 .הציבורי השידור

 

 המכס הטלת. לארץ מחוץ מייבא שהוא מסוימים מוצרים על מכס לשלם אדם כל מחייב האוצר משרד. 228

 לחזק, ישראל מתוצרת מוצרים של רכישה לעודד וכך, המיובאים המוצרים מחירי להעלאת נועדה להביא

 .עבודה מקומות יצירת ולעודד התעשייה הישראלית את

 כל כמעט יובאו בעבר. לארץ רבים מוצרים של היבוא בדרך ניכרים שינויים חלו האחרונות בשנים

 ישראלים של הקניות היקף התרחב האחרונות בשנים אך מקצועם שזהו יבואנים בידי המוצרים האלה

 ההכנסות הצטמצמו באינטרנט המרובות הקניות בשל. לישראל מחוץ הפועלים אינטרנט באמצעות אתרי

 המוצרים כל על מכס יטיל האוצר שמשרד היבואנים דרשו לכן. רבה במידה היבואנים בישראל של

 .היבואנים על גם מכס יטיל שלא או לישראל מחוץ הפועלים אינטרנט אתרי רוכשים באמצעות שישראלים

 .האוצר משרד שנוקט הכלכלית־חברתית הגישה את והצג ציין. א

 .בקטע ביטוי לידי באה זו גישה כיצד הסבר

 .היבואנים של בדרישה ביטוי לידי שבא הממשלה של התפקיד את והצג ציין. ב

 .בקטע ביטוי לידי בא זה תפקיד כיצד הסבר

 

 את ממלאת אינה שהיא בטענה הכנסת לפיזור חוק הצעת הגיש האופוזיציה מן הכנסת מחברי אחד. 229

 הוסרה היא הקולות ברוב זכתה שלא מכיוון אך, הכנסת במליאת להצבעה הועלתה הצעתו. תפקידה כראוי

 .המתאימה הכנסת בוועדת הדיונים לשלב להגיע בלי הכנסת היום של מסדר

 הסבר .החוק הצעת על ההצבעה נערכה שבה בכנסת( חוק חקיקת )בהליך הקריאה את והצג ציין -

 .בקטע ביטוי לידי באה זו קריאה כיצד
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 אשכול: הרשויות המקומיות
הם רק  –הוא הכנסת והממשלה  –השלטון המרכזי 

סוג שלטון אחד הקיים במדינה. שלטון נוסף שהאזרח 

 פוגש באופן יומיומי הוא השלטון המקומי.

השלטון המקומי כולל בתוכו עיריות, מועצות 

מקומיות ומועצות אזוריות. השלטון המקומי אחראי 

למעשה על הטיפול באזרח במציאות היומיומית שלו כגון חינוך, רווחה, רמת חיים, תעבורה, תכנון ובניה, 

 עסקים ועוד. 

שלטון המקומי לשלטון המרכזי בפרק שלפנינו נעסוק בתפקיד השלטון המקומי, סמכויותיו, היחסים בין ה

 ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוגי הרשויות
 מקומיות: השלטון המקומי מורכב משלושה סוגים של רשויות

 רשות מקומית גדולה שמנהלת את ענייניה של העיר, בראשה עומד ראש העיר שנבחר  – עירייה

 בבחירות דמוקרטיות ומועצת העיר שנבחרת גם היא. 

 רשות מקומית שמנהלת יישוב קטן יותר מעיר. בראשה עומד ראש המועצה  – מועצה מקומית

ה. מועצה מקומית תהפוך לעיר בהתאם גם מועצ –שנבחר בבחירות דמוקרטיות, וכמו עיר 

לקריטריונים שונים כגון גידול האוכלוסייה, תהליכי עיור לעומת עיסוק בחקלאות, ניהול תקין 

ותשתית פיזית וכלכלית מתאימה. ההחלטה למעבר ממועצה מקומית לעירייה היא של משרד 

 הפנים בהתאם להחלטת ועדה מיוחדת לשם כך.

 מית שמנהלת אזור בו כמה יישובים קטנים בעלי אופי כפרי רשות מקו – מועצה אזורית

שמאוגדים במסגרת מועצה אזורית מטעמי יעילות. בראש המועצה האזורית עומד ראש המועצה 

שנבחר ע"י התושבים של כל היישובים, אבל במועצה שלצידו נבחרים החברים כנציגים מכל 

 אחד מהיישובים בנפרד.

  pocket teacherהסבר בסרטון של 

 רשויות מקומיותבנושא אשכול 

 המושגים העיקריים באשכול זה:

 עירייה

 מועצה מקומית

 מועצה אזורית

 מענקים ייעודיים

 מענק סיוע

 ועדה קרואה

 יישובים בלתי מוכרים

 ראש הרשות

 מועצת הרשות

 בחירות לרשות

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmSGjQ-HfUA
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 סמכויות הרשות המקומית
 על כל ענייני החקיקה וכל ענייני  בתחומה: הרשות המקומית אחראית יות חקיקה ושפיטהסמכו

  –השפיטה )בדרגת בית משפט השלום( 

o בסמכות הרשות המקומית לחוקק חקיקת משנה במסגרת חוקי עזר  – חקיקת חוקי עזר

עם זאת חוקים אלה מוגבלים לנושאים שהכנסת העניקה לרשויות המקומיות  –עירוניים 

לחוקק. חוקי העזר נועדו לשמור על הסדר הציבורי בעיר והם אינם יכולים לסתור את 

 החקיקה הראשית של הכנסת. כמו כן בסמכות שר הפנים להתעבר בחקיקה המקומית.

o רוניים לדון בערעורים של האזרחים בסמכות מוסדות שיפוט עי – מוסדות שיפוט עירוניים

על פעולות הרשויות כגון ניקיון, תברואה, שירותי סעד ועוד. בית המשפט לעניינים מקומיים 

 הוא בדרגת בית משפט השלום כערכאה שיפוטית ראשונה. 

 הרשות המקומית אחראית על הטלת מסים, על חוק תכנון ובנייה סמכויות תכנון, בנייה ועסקים :

  –י עסקים ועל רישו

o בסמכות הרשות המקומית להטיל על תושבי הרשות מס מקומי ותשלומי חובה  – מסים

 )ארנונה(, וכל זאת בכפוף לחקיקה הראשית.

o חוק תכנון ובנייה מעניק לרשות המקומית סמכות לפעול באמצעות ועדות  – תכנון ובנייה

ינטרסים רלוונטיים תכנון מקומיות לעצב את אופי היישוב ואת רמת החיים בו עפ"י א

 שקיימים ליישוב, זאת באמצעות היתרי בנייה.

o הרשות המקומית מעניקה רישיונות הפעלה לבתי עסק שבתחומה כמו  – רישוי עסקים

 חנויות, אולמות, מפעלים ועוד.

 

 

 תפקידי הרשות המקומית
שירותים כזרוע של תפקידי הרשות המקומית נובעים משני כוחות: כוחה של הרשות המקומית לספק 

 השלטון המרכזי )הממשלה( וכוחה של הרשות המקומית לספק שירותים בשיקול דעת עצמי.

 הרשות המקומית מעניקה שירותים אותם היא  – הספקת שירותים כזרוע של השלטון המרכזי

 מחויבת כזרוע של השלטון המרכזי, כלומר הממשלה:

o פקת שירותי החינוך בתחומה. משרד הרשות המקומית אחראית על אס – שירותי חינוך

החינוך מתווה את המדיניות ותכנית הלימודים, אולם הפעלת מערכת החינוך מוטלת על 

 הרשות המקומית. לשם כך משרד החינוך מעביר כספים לרשויות המקומיות. 

הרשות המקומית אחראית על העסקת המורים, המזכירות וכו'. למרות שהרשות המקומית 

את תכנית הלימודים, היא יכולה להשפיע הרבה על בתי ספר ולקדם תכניות אינה קובעת 

 בעלות אינטרסים של הרשות.
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o למרות שמשרד הרווחה הוא זה שקובע את המדיניות והוא האחראי על  – שירותי רווחה

מתן שירותי הרווחה, תפקידה של הרשות המקומית להוציא אל הפועל מדיניות זו באמצעות 

 נזקקות, טיפול בנוער ובילדים במצוקה, טיפול בקשישים וכו'.טיפול במשפחות 

o באחריות הרשות המקומית לדאוג לסלילת כבישים ולאחזקת כבישים  – סלילת כבישים

 אשר בתחומה. זאת בניגוד לכבישים בינעירוניים שבאחריות החברה הלאומית לדרכים.

 הרשות המקומית קובעת, עפ"י שיקול דעתה, בנושאי  – הספקת שירותים בשיקול דעת עצמי

שירותי ההנדסה והבניין בתחומה כגון תאורה ברחובות, היתרי בנייה וכו'. כמו כן היא גם אחראית 

בתחומה על שירותי התברואה, הניקיון, כיבוי אש, שווקים ציבוריים, חניה, שירותי ספורט ותרבות, 

מצעות המועצה הדתית שאחראית על הכשרות, מקוואות, בתי טיפוח פני העיר ומתן שירותי דת )בא

 כנסת, נישואין ושחיטה(.

 

 הכנסות כלליות וסיוע
עיקר ההכנסות של הרשות המקומית הן ממסים שמוטלים על האזרחים )ארנונה(. הארנונה נקבעת עפ"י 

ותר ונמוכים יותר, החלטות העירייה ולרוב ישנה חלוקה בתחום השיפוט של הרשות לגבי אזורים יקרים י

 והיא נקבעת בהתאם לשטח של הנכס ולסוג הנכס )בית פרטי, עסקים, חנויות, בתי מלון וכו'(. 

שהם היטלים על ביוב, תשתיות וכו';  היטלי פיתוחעם זאת הכנסות נוספות של הרשות המקומית הן מ

 חנייה ברחבי הרשות. עבור דמי חנייה וקנסותשהם היטלים על שלטי הפרסום השונים;  אגרות שילוט

 

 סיוע ממשלתי
שמקבלת הרשות מהמדינה, וזאת בעבור השירותים  מענקים מיוחדיםהכנסה נוספת של הרשות היא ע"י 

 הממלכתיים שהיא מספקת כזרוע של השלטון המרכזי כגון חינוך, רווחה ועוד. 

הפנים להתערב ולהעניק במקרה שקיימים פערים בין הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה, יכול שר 

לרשות המקומית, שיאפשר לה להעניק שירותים בסיסיים לתושבים שהיא מחויבת עפ"י  מענק איזון

חוק. לרוב מענקי איזון אלה מגיעים לעיריות אשר מצבם הכלכלי קשה בעקבות ניהול לקוי או בעקבות 

 גביית מיסוי נמוכה של הרשויות הללו.
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 מבנה ארגוני של עירייה
 

 

 סמכויות ראש הרשות ומועצת הרשות
הם הגוף המבצע את החלטות המועצה ואחראים על ניהול כל ענייני הרשות. פעולות  ראש הרשות וסגניו

 ראש הרשות כפופות למסגרת התקציבית שהעניקה לו המועצה.

ופן באהיא מעין בית הנבחרים המקומי של הרשות המקומית ומיוצגות בה רשימות שונות  מועצת הרשות

לכוח שלהן בבחירות. מועצת הרשות קובעת את מדיניות הרשות ומבקרת את ראש העיר וסגניו.  יחסי

במועצת הרשות מתקיימים דיונים במליאה. כמו בכנסת, מתקיימות ועדות שונות עליהם אחראים נציגים 

 במועצה. עם זאת, החלטות הוועדות הן בגדר המלצה למועצת הרשות.

 יתבחירות לרשות המקומ
 בחירות לראש הרשות

פתק אחד באופן  –הבחירות לרשות המקומית מתנהלות בשני פתקים 

מהקולות.  40%-ישיר לראש הרשות. ראש הרשות נבחר אם קיבל יותר מ

, ייערך סיבוב נוסף 40%-במידה ואחד המתמודדים לא קיבל יותר מ

כעבור שבועיים בו יעמדו זה מול זה שני המתמודדים שקיבלו את האחוז 

בחירות אישיות הגבוה ביותר בבחירות. הבחירות לראש הרשות הנן 

 .18וביותור

                                                           
השיטה הרובית היא שיטה לפיה "המנצח לוקח את הכול". בשיטה זו שני מועמדים או יותר, כאשר המועמד  18

וגורף אליו את הכוח של כל הבוחרים. כלומר: אם למשל מועמד מסוים קיבל הוא זה שמנצח  50%-שצבר יותר מ

 הקולות של המועמד שכנגד נחשבים "כאילו" הם שלו בכוחם. 49%, כל 51%

 מעניין לדעת:

האוכלוסייה היהודית 

מצביעה יותר מהאוכלוסייה 

הערבית בבחירות לכנסת, 

אולם בבחירות המקומיות 

האוכלוסייה הערבית 

מצביעה בשיעור של כמעט 

פי שניים מהאוכלוסייה 

 היהודית
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 בחירות למועצת הרשות
בהתאם  יחסי ורשימתיאליה נבחרות רשימות באופן  –בנוסף, הפתק השני הנו עבור מועצת הרשות 

לכוחן בקלפי. הבחירות למועצה הן יחסיות ומספר הנציגים לכל רשימה במועצה נקבע לפי הכמות היחסית 

 75%ור את אחוז החסימה שהוא של הקולות הכשרים שבהם זכתה הרשימה. כל רשימה חייבת לעב

מהמכסה )סופרים את הקולות הכשרים ומחלקים אותו במספר התושבים במועצת העיר(. כדי לעבור את 

אלף  200( מ"המכסה". לדוגמה: בעיר שהצביעו בה 75%) 3/4אחוז החסימה כל רשימה צריכה לפחות 

, כלומר 30-לחלק ל 200,000 -א הרי ש"המכסה" הי - 30קולות כשרים, ומספר הנציגים במועצה הוא 

קולות  5000ממספר זה, כלומר:  75%. המשמעות היא שכל רשימה צריכה להשיג 6,666המכסה היא  -

 שיתמכו בה. 

 מי מצביע?

ומעלה ביום  17]כלומר, גם אם אינו אזרח[ של הרשות ובתנאי שהוא בן  תושבבבחירות יכול להצביע כל 

[. רשאי 18בניגוד לבחירות לכנסת אליה יכול להצביע רק אזרח מגיל הבחירות ורשום בפנקס הבוחרים ]

. הבחירות לרשות מקיימות את כל התנאים 21שמלאו לו  מיו תושבלהיבחר לראשות הרשות המקומית 

 כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוויוניות, התמודדות חופשית. -לבחירות במדינה דמוקרטיות 

 

 מנגנוני פיקוח ברשות המקומית
גם  –קיימים מנגנוני פיקוח ובקרה גם ברשות המקומית  –כמו בשלטון המרכזי )הכנסת והממשלה( 

 פורמליים. -פורמליים וגם בלתי

לביקורת הם מבקר הרשות, היועץ המשפטי והוועדה לענייני ביקורת. בנוסף קיימים  מנגנונים פורמליים

 כמו הכנסת, מבקר המדינה, משרד הפנים ומערכת המשפט. חיצונייםגם מנגנוני ביקורת פורמליים 

-התקשורת היא המנגנון הבלתי –לביקורת, בדומה לשלטון המרכזי גם כאן  פורמליים-מנגנונים בלתי

 פורמלי העיקרי כגון מקומונים, תחנות רדיו וטלוויזיה אזוריות ואזרחים מעורבים.

 

 מאבקי הכוח ברשות המקומית
ן הזירה המקומית לעימותים ומאבקי כוח פוליטיים, חברתיים ותרבותיים בין הרשויות המקומיות ה

בעוד  איכות הסביבהקבוצות שונות עם אינטרסים שונים. כך קבוצות מסוימות דורשות שינויים ב

לבנייה מגזרית או ייעוד קרקע לבנייה מסוימת רלוונטית  הקצאת קרקעותקבוצות אחרות דורשות 

 משל גני ילדים דתיים, בתי כנסת, מועדוני קשישים, קניון ועוד. לקבוצות שונות, כמו ל

של הרשות כמו למשל ייעוד פרויקטים לקהל  תרבותי-כלכלי-האופי החברתיקבוצות אחרות יאבקו על 

יעד מסוים שיכול לשנות את צביון העיר, הקמת מרכזים קהילתיים בעלי אופי מסוים שיכולים לגרום 

 התרבותי ועוד. לשינוי האופי החברתי או

 

 היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי
הרשות  –לבין השלטון המקומי  –הממשלה  –כיווני בין השלטון המרכזי -כמו שכבר למדנו, קיים קשר דו

 המקומית. 

 ביטויים לתלות של השלטון המקומי בשלטון המרכזי:
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 בעת את גובה הארנונה המקסימלי הכנסת )השלטון המרכזי( היא הקו – קביעת שיעור מס הארנונה

 שמוטל על התושבים, והרשויות המקומיות גם מוגבלות בהלוואת כספים. 

 כפופים לשלטון המקומי )הרשות( אמנם יש סמכות לחוקק חוקי עזר, אך חוקים אלו  – חוקי עזר

של הכנסת, הרשויות יכולות לחוקק חוקים רק בתחומים מסוימים ובסמכות שר  לחקיקה הראשית

 הפנים להתערב בחקיקה מקומית זו.

 תלות )אוטונומיה( של השלטון המקומי בשלטון המרכזי:-ביטויים לאי

 לרשות המקומית שיקול דעת מקיף )ועם השנים שיקול הדעת הזה הולך וגדל( לקבוע  – שיקול דעת

, הרשות את נותני השירותים בתחומן )עובדי קבלן או עובדי רשות(, הקמת עמותות וחברות עירוניות

חופשית להגדיר תפקידים ולגייס עובדים והיא קובעת את הצביון של הרשות, בהתאם להרכב 

 אוכלוסייתה.

( לפיו הרשות המקומית יכולה 1990דוגמה לאוטונומיה של הרשויות המקומיות היא "חוק ההסמכה" )

כזי בילוי כמו למשל פתיחת מרכזי קניות ומר –לקבוע את ההתנהלות במרחב הציבורי בשבתות 

שלמעשה  חוק המרכוליםבהתאם לאופי הרשות ולאוכלוסייה. כך למשל בשנה האחרונה היינו עדים ל

 מגביל את האפשרות של הרשות המקומית להתנהלות המרחב הציבורי בשבת. 

 

 קשיים ופתרונות בניהול הרשויות המקומיות
 :קשיים

 משלה מטילה על הרשות המקומית פעמים רבות המ – מתח בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי

אחריות ותפקידים וכל זאת בלי תוספת תקציב, מה שמוביל למתח בין השלטון המרכזי לשלטון 

המקומי. כך למשל הרשויות המקומיות צריכות לעסוק בתחומי הרווחה וקליטת העלייה ולא תמיד 

 בתוספת התקציב הראויה לשם כך. 

 לפתח את שטחה באופן מהיר ותעשייתי, דבר שגורר  הרשות המקומית רוצה – גירעון תקציבי

לפעמים חובות וגירעונות תקציביים, בגלל חוסר התאמה בין צורכי רשות לבין התקציב שהיא מקבלת 

 מהשלטון המרכזי.

 ישנן רשויות שלא מתפקדות בצורה טובה, לעתים כתוצאה מקושי של ראש העיר  – ניהול כושל

 נויים לא ראויים.לנהל את המועצה ולעתים בשל מי

 בעיקר ביישובים הערביים קיימת בעיה של גבייה נמוכה של המסים.  – שיעור גביית מסים נמוך

ראשי הרשויות מאשימים שמשרד הפנים מונע מהם לפתח את אזורי התעשייה ברשויות )בהם המסים 

כפולים( ומשרד הפנים מאשים את הרשויות המקומיות הערביות שהם לא אוכפים את גביית המיסוי. 

ות לתפקד ומצד שני הוא מאלץ את הממשלה לסבסד גירעונות מצב זה מקשה על הרשויות הערבי

 כספיים.

 ביישובים הערביים גורמת לקשיים כלכליים לרשויות המקומיות  היעדר תשתית כלכלית מפותחת

הערביות, וזאת כיוון שמפעלי התעשייה הם מקור חשוב ומרכזי בתשלומי הארנונה. חוסר פיתוח 

 ה מזיקה להתקדמות היישובים הערביים. כלכלי ותשתית כלכליים ביישובים אל
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 היישובים הבלתי מוכרים
בעיה נוספת שקיימת בעיקר במגזר הערבי היא בעיה של יישובים בלתי מוכרים, כלומר: יישובים 

שקיימים במציאות, אבל הם לא מופיעים בתכנית הִמתאר )תכנית שלפיה קובעת הממשלה את הרשויות 

וכו'(, מה שלמעשה הופך את כל הבנייה באותם יישובים לבנייה בלתי המקומיות ואת יכולות הבנייה 

חוקית. המדינה מעוניינת להעביר את היושבים ביישובים אלה לערים קיימות, אולם התושבים מתנגדים 

 אלף איש. 70בטענה שמנשלים אותם מהקרקע שלהם. בעיה זו נמצאת בעיקר בנגב ומקיפה בערך 

 

 ם בעיות מקומיות:התמודדות השלטון המרכזי ע
כאשר שר הפנים רואה כי רשות מקומית אינה מתפקדת כנדרש ו/או  – ועדה קרואה )ממונה(

שהגירעונות בה גבוהים מהגביה האפשרית ו/או כאשר תכניות הבראה נכשלות ו/או לא עבר תקציב 

למועצה יכול שר הפנים להעניק לראש הרשות ו –בתוך שישה חודשים ממועד אישור תקציב המדינה 

ארכה של שלושה חודשים בה יציגו תכנית הבראה חדשה. לאחר שלושה חודשים הוא חייב לפטר את 

 ראש העיר והמועצה.

הוועדה הקרואה )הממונה( מורכבת מאנשים שהוכיחו ניהול של רשות מקומית בצורה יעילה ושיש להם 

 יכולת להתמודד עם בעיות הרשות המקומית בליווי משרד הפנים. 

 ך השנים היו עשרות ועדות קרואות ברחבי הארץ ובחלק גדול מהמקרים הוועדות האלו אכן סייעו.במהל

 

 ועדה קרואה

ועדה שממנה שר הפנים בעקבות ניהול כושל או גירעונות כבדים של  –ועדה קרואה 
רשות מקומית במטרה לשקם את הרשות המקומית. בוועדה ממונים בעלי ניסיון 

 ת אשר יכולים לסייע לשיקום הרשות.בניהול רשויות מקומיו

 

 מרכז השלטון המקומי

התארגנות של ראשי רשויות מקומיות וראשי ערים שאינה  –מרכז השלטון המקומי 
מתוקף חוק )כולל יישובים ערבים אך ללא מועצות אזוריות( במטרה לייצג את 
 הרשויות המקומיות מול הכנסת והממשלה ומול מוסדות ממלכתיים כמו המוסד

 לביטוח לאומי, הסתדרות העובדים וכו'.

עיקר המאבק של גוף זה הוא מול השלטון המרכזי במטרה לקבל הקצאות תקציביות 
 נוספות לרשויות. פעולות נוספות של גוף זה הן בוועדות הכנסת. 
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 הוועד הארצי של ראשי המועצות הערביות

ע"י רשויות  1974-בועד שהוקם  –הוועד הארצי של ראשי המועצות הערביות 
מקומיות ערביות והוא גוף שאינו מתוקף חוק )בדומה למרכז השלטון המקומי( 
ומטרתו לקדם תביעות של הרשויות המקומיות הערביות מול השלטון המרכזי. כיום 

 מיוצג הוועד בוועדת המעקב העליונה.

 

 

מקבץ שאלות בנושא אשכול רשויות 
 מקומיות

 

 מקומית.הצג את המושג רשות  . 230

 הסבר כיצד עקרון הפלורליזם בא לידי ביטוי ברשות המקומית. 

 

 הצג שתי סמכויות של הרשות המקומית. .231

 הסבר כיצד עקרון שלטון החוק בא לידי ביטוי באחת מהסמכויות שהצגת. 

** 

 הצג שתי סיבות למינוי ועדה קרואה לרשות מקומית. . 232

 נפגעת ממינוי ועדה קרואה זו.הסבר כיצד הזכות לבחור ולהיבחר  

** 

 הצג שני תפקידים של הרשות המקומית. . 233

 הסבר כיצד השלטון המרכזי מגביל את פעולותיה של הרשות המקומית. 

** 

 הצג שני מאפיינים ייחודיים לבחירות לשלטון המקומי. . 234

 הסבר כיצד עקרון הפלורליזם מתממש בבחירה של מועצת הרשות המקומית. 

** 

 הצג שני תפקידים של השלטון המקומי בישראל.  . 235

 הסבר כיצד תפקידיו של השלטון המקומי בישראל ממשים את הזכויות החברתיות.  

** 

 הצג את דרך בחירת ראש הרשות המקומית. . 236

 הסבר כיצד עקרון שלטון העם בא לידי ביטוי בדרך בחירה זו. 

** 

 המקומי. הצג את שיטת הבחירות לשלטון . 237

 הסבר כיצד עקרון שלטון העם בא לידי ביטוי בשיטת בחירות זו. 
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כל ממקבץ שאלות באזרחות 
 הנושאים

 

באחד מסופי השבוע ביצעה חברת רכבת ישראל עבודות פיתוח ותשתית בתחנת הרכבת בתל אביב. . 238

חברי כנסת דרשו להפסיק את ביצוע העבודות בשבת. לטענתם, פעילות זאת מנוגדת להסכם בין כמה 

 דתיים לחילוניים בישראל, שאותו יש לכבד משום שהוא מאפשר חיים משותפים בין המגזרים.

הנהלת חברת הרכבת הודיעה שֵהיענות לדרישת חברי הכנסת לדחות את העבודות לתחילה השבוע, תאלץ 

להשבית את הפעלת הרכבת בחלק מן הקווים במהלך השבוע, וייגרם נזק לציבור. בתגובה  את החברה

קבוצות אזרחים יצאו לפעולות מחאה ברחבי הארץ, הניפו שלטים והפגינו נגד הפגיעה שתיגרם לנוסעים 

 בשל השבתת הרכבת.

על פי טענת חברי  לפתרון המחלוקת בין דתיים לחילוניים שלפיו יש לפעול, ההסכם א. ציין והצג את

 הכנסת.

 הסבר כיצד הסכם זה בא לידי ביטוי בקטע.

 שבאה לידי ביטוי בפעולות של קבוצות האזרחים. הזכות ב. ציין והצג את

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

בעיר במדינת אלסקה החליטה העירייה לפנות אזרחים חסרי בית המתגוררים במחנות על קרקע . 239

רית, משום שהתברר כי השהייה במחנות האלה מסוכנת להם. העירייה החליטה לפנות אזרחים אלה ציבו

 למקלטים, שם יהיו מוגנים מפגעי הטבע וממעשי אלימות כלפיהם.

באחד הפינויים הוחרמו חפציו של אזרח חסר בית שלא נכח בשעת הפינוי, והוא עתר לבית המשפט 

המשפט שיורה להחזיר לו את חפציו בטענה שמבין החפצים  העליון במדינה, בעתירתו ביקש מבית

שהוחרמו יש מדליות שקיבל בעבור שירותו בצבא, והן חשובות לו מאוד. בית המשפט קיבל את העתירה 

 והוציא צו המחייב את העירייה להחזיר לו את חפציו.

צד זכות זו באה לידי של חסרי הבית שעליה החליטה העירייה להגן. הסבר כי הזכות א. ציין והצג את

 ביטוי בקטע.

 שאליו בחר האזרח חסר הבית לפנות. מנגנון הפיקוח והביקורת סוגב. ציין והצג את 

 הסבר כיצד סוג מנגנון הפיקוח והביקורת הזה בא לידי ביטוי בקטע.

 

עיריות רבות מנהלות דפי מידע ברשתות חברתיות באינטרנט. בדפים אלו מתפרסם מידע עדכני . 240

ל הפעילות של העירייה ושל ראש העיר למען התושבים. תושבים רבים מגיבים על המתפרסם ומביעים ע

את דעתם בנוגע לפעילות העירייה, וכך מבטחים את ההתנהלות התקינה של העירייה בפעולותיה למען 

 תושבי העיר.

לראש העיר. בתגובה, בדף הרשת החברתית של אחת מן העיריות, פרסם תושב קללות וגידופים המכוונים 

נמחקו הדברים שכתב התושב ונחסמה האפשרות שלו להגיב בדף זה. לדברי דובר העירייה, תגובות 

פוגעניות כלפי ראש העיר פוגעות באחת מזכויותיו, והעירייה לא תאפשר לתגובות כאלה להופיע בדף 

 האינטרנט שהיא מנהלת.
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טוי באפשרות של התושבים להגיב על פרסומי שבא לידי בי העיקרון הדמוקרטיא. ציין והצג את 

 העירייה.

 הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 של ראש העיר שנפגעה לדובר העירייה. זכותב. ציין והצג את ה

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

** 

צרכים מיוחדים. בגלל עמותת "כנפיים של קרמבו" היא עמותה חינוכית הפועלת למען ילדים עם . 241

ייחודה קיבלה העמותה בעבר מן המדינה תקציב למימון חלק מפעילותה ואף הייתה פטורה עד כה 

 מלהשתתף במכרז לצורך קבלת התקציב.

לאחרונה התקיים דיון בוועדה האחראית למימון העמותות. הוועדה דנה בשאלה אם להמשיך ולהעניק 

השתתף במכרז, ורק אם תזכה היא תקבל מימון ממשלתי. בהצבעה לעמותה זו את הפטור או לחייב אותה ל

 שהתקיימה בוועדה, שני שלישים ממשתתפי הדיון הצביעו בעד ביטול הפטור ושליש מהם התנגדו לכך.

החלטה זו עוררה דאגה בקרב מנהלי בתי ספר רבים. המנהלים טענו כי הם נעזרים בפעילותה של עמותה 

כים אוניברסליים המעוגנים גם בתרבות עם ישראל, ובהם כבוד כלפי השונה זו כדי להקנות לתלמידים ער

והאחר, דאגה לחלשים בחברה, נתינה, אהבת האדם ואהבת הארץ. לטענתם, החלטת הוועדה עלול לפגוע 

 בהמשך פעילותה של עמותה חשובה זו בבתי הספר, לכן יש לפעול בהקדם להסדרת פעילותה.

פיו פעלה הוועדה בהליך קבלת ההחלטה על ביטול הפטור. -שעל דמוקרטיהעיקרון הא. ציין והצג את 

 הסבר כיצד עיקרון דמוקרטי זה בא לידי ביטוי בקטע.

המתממש באמצעות פעילותה של העמותה, לדברי מנהלי בתי הספר. הסבר כיצד  החוקב. ציין והצג את 

 חוק זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

ים מכניים כבדים, בין השאר מצויים בהם מנופים המופעלים בידי באתרי בנייה נעשה שימוש בכל. 242

מנופאים. על פי נוהלי הבטיחות בעבודה, שקבעה מדינת ישראל, מנופאי רשאי להפעיל מנוף רק אם 

 הוסמך לכך וקיבל רישיון להפעלתו.

ת מן בזמן האחרון, התפטרו מנופאים מוסמכים רבים מעבודתם. לטענתם, שעות העבודה שלהם חורגו

המקובל במשק, ושכרם נמוך ביחס לכמות העבודה הנדרשת מהם. עקב התפטרותם נוצר מחסור חמור 

במנופאים באתרי בנייה, ולכן החלו להעסיק בתפקיד זה בניגוד לתקנות, אנשים שאינם מוסמכים לכך. 

באתרי  המשרד הממשלתי הממונה על הבטיחות הודיע כי הוא מתכוון להגביר את הפיקוח ואת האכיפה

בנייה נגד מי שמפעיל מנוף ללא הסמכה ורישיון. כמו כן יוטל על מנהלי אתר בנייה, שיימצאו בו מפעילי 

 מנוף לא מוסמכים, קנסות גבוהים.

 שעל פיו אתרי בנייה צריכים לפעול. העיקרון הדמוקרטי א. ציין והצג את

 הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע.

 של המנופאים שנפגעה, לטענתם. כות החברתיתהז ב. ציין והצג את

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע

 

 120 -) חוצה ישראל( ל 6משרד התחבורה החליט להעלות את מהירות הנסיעה המרבית בכביש . 243

מהירות הגבוהה מהמהירות המרבית המותרת בכבישים אחרים בארץ. הממשלה אישרה את  -קמ"ש 

עה שהיא תיכנס לתוקף רק לאחר שמשרד התחבורה ידאג לשיפור התשתיות בכביש. בין ההחלטה, אך קב

היתר: החלפת גדרות בטיחות והתקנת מחזירי אור בכביש. בעקבות השיפור יעמוד הכביש בתקני 

 הבטיחות המחמירים הדרושים כדי לאפשר נסיעה במהירות הגבוהה החדשה שאושרה.

 אה לידי ביטוי בהחלטה שהתקבלה.שב סמכות הממשלהא. ציין והצג את 
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 הסבר כיצד סמכות זאת באה לידי ביטוי בקטע.

 שהשיפורים שיבוצעו בכביש מגנים עליה. זכותב. ציין והצג את ה

 הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

יאכלו שקנאים הם עופות נודדים המגיעים בכל שנה לצפון הארץ, והם ניזונים מדגים. כדי שלא . 244

דגים הגדלים בברכות, רשות הטבע והגנים מספקת להם בדרך כלל מזון חלופי. בעת האחרונה תבעו נציגי 

קיבוצים בצפון הארץ את רשות הטבע והגנים בבית המשפט המחוזי. בתביעה טענו הקיבוצים שרשות 

ם רבים מן הברכות הטבע והגנים לא סיפקה השנה מזון חלופי לעופות הנודדים, ולכן אכלו השקנאים דגי

 המסחריות של הקיבוצים. עקב כך נגרם לקיבוצים נזק כלכלי כבד.

 שעל פיה תבעו הקיבוצים את רשות הטבע והגנים. זכותציין והצג את ה -

 הסבר כיצד זכות זאת באה לידי ביטוי בטענת נציגי הקיבוצים.

 

ים לשחק כדורגל בשבת, וזאת שחקני כדורגל יהודים פנו להתאחדות לכדורגל בטענה שהם נאלצ. 245

בניגוד לחוק. לטענתם, כדי להיות שחקני כדורגל מקצועיים ולהתפרנס מעיסוק זה, עליהם להשתתף 

במשחקים הנערכים בשבת, וכך נמנעת מהם הזכות שלא לעבוד ביום זה. ההתאחדות לכדורגל סירבה 

 להיענות לבקשתם.

. השופטים קיבלו את העתיקה וקבעו כי אין לערוך השחקנים עתרו לבג"ץ בבקשה שיורה לאכוף את החוק

משחקי כדורגל מקצועיים בשבת, אלא אם כן יחתום השר הממונה על העניין על היתר שיסדיר את המעמד 

 החוקי של המשחקים.

שעליו התבססו השחקנים בפנייתם להתאחדות לכדורגל. הסבר כיצד חוק זה בא  החוקא. ציין והצג את 

 לידי ביטוי בקטע.

לפיקוח ולביקורת על השלטון שבו נעזרו השחקנים. הסבר כיצד סוג מנגנון  סוג המנגנוןב. ציין והצג את 

 זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

עפ"י חוק שנקבע בכנסת, סטודנט שיציג לפני המוסד להשכלה גבוהה שבו הוא לומד אישור רשמי . 246

ודים. בהתאמות אלה יהיו לדוגמה: חונך מסייע, שיש לו לקות למידה, יהיה זכאי להתאמות מיוחדות בלימ

כן, כל מוסד להשכלה גבוהה יחוייב להקים מרכז -הקלטת הרצאות, אפשרות להיבחן בע"פ ועוד. כמו

תמיכה כדי לסייע לסטודנטים לקויי למידה בלימודיהם. סטודנטים שאין להם לקויות למידה לא יהיו 

 זכאים להתאמות אלה.

נושא, וגילה שהחוק עדיין לא מיושם, אע"פ שהוא נקבע לפני זמן רב. לדברי ארגון חברתי בדק את ה

יושב ראש הארגון, השרים הממונים על יישום החוק התרשלו, שכן הם עדיין לא קבעו את פרטי החוק 

שיאפשרו את הוצאתו לפועל. עקב כך בכמה מן המוסדות להשכלה גבוהה החוק אינו מיושם והסטודנטים 

 ת אינם מממשים את זכותם.הזכאים להתאמו

אפליה אסורה( שבאה לידי ביטוי בחוק שנקבע  אוהבחנה  או)העדפה מתקנת  המדיניותא. ציין והצג את 

 בכנסת. הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 שהשרים התרשלו בו. הסבר כיצד תפקיד זה בא לידי ביטוי בקטע. תפקיד הממשלהב. ציין והצג את 

 

גון מנכ"ל משרד ממשלתי, מפכ"ל המשטרה או הרמטכ"ל כעלי תפקידים בכירים בשירות הציבורי ב. 247

ממונים על ידי הממשלה. המינוי מחייב דיון בוועדת מינויים מיוחדת, שתפקידה לבדוק את תהליך המינוי 

 ולאשר שהמועמד מתאים למלא את התפקיד. פעולת הוועדה אמורה להבטיח שהמינוי ראוי, ונעשה

 משיקולים ענייניים של טובת המדינה.
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 ציין והצג את הדרג הממשלתי )נבחר או מנהלי( שהוועדה מוסמכת לאשר את מינויו. -

 הסבר כיצד דרג זה בא לידי ביטוי בקטע.

 

אישה עיוורת, הנעזרת בכלב נחייה, הגיעה למסעדה וביקשה לשבת בה. בעל המסעדה טען שאסור . 248

למקום, והציע לאישה לשבת על ספסל ברחבה שמחוץ למסעדה. האישה טענה שהצעה להכניס בעלי חיים 

 זו פוגעת בה ומעליבה אותה, ולכן החליטה לעזוב את המקום.

בעקבות האירוע פנתה האישה לבית המשפט בטענה שבעל המסעדה פגע בה, ולכן היא דורשת ממנו 

 כי על בעל המסעדה לפצות אותה.פיצוי כספי. בית המשפט קיבל את הטענה של האישה, ופסק 

 שבה פגע בעל המסעדה, לטענת האישה. הזכות ציין והצג את -

 הסבר כיצד פגיעה בזכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

 

לפני  שפורסם, המדינה מבקר בדוח. ממצאיו על שנתי דוח להגיש המדינה מבקר שעל קובע החוק. 249

 כי זמני בדוח נכתב השאר בין. בישראל הבריאות במערכת שמצא ליקויים המבקר פירט, חודשים כמה

 אדם מקצועי בכוח מחסור ויש ביעילות מנוצלים אינם הניתוח חדרי, מדי ארוכים לניתוחים ההמתנה

 .מחלקות בכמה

 עושה שר הבריאות כי מסרו במשרד בכירים פקידים — הדברים על הבריאות משרד הגיב הדוח פרסום עם

 יותר יעילה קבע מדיניות כבר והוא, בדוח המפורטים הליקויים עם להתמודד כדי שביכולתו מה כל

 .המצב לשיפור החולים לבתי ברורות הנחיות והעביר

 .הבריאות מערכת על שהופעל הפיקוח מנגנון סוג את והצג ציין. א

 .בקטע ביטוי לידי בא זה פיקוח מנגנון כיצד הסבר

 .שלו בפעילות ביטוי לידי שבא הבריאות שר של האחריות סוג את והצג ציין. ב

 .בקטע ביטוי לידי בא האחריות סוג כיצד הסבר

 

 בעניינים שעסקה שבועית לילה תוכנית בישראל הרדיו מתחנות באחת שודרה רבות שנים במשך. 250

 הוחלט חדש משדרים לוח קביעת במהלך אך רבים מאזינים היו זו לתוכנית. החרדי הנוגעים לציבור

 פרסמו הם. בישראל הציבור חלקי מכל מאזינים בקרב נרחבת מחאה עוררה ההחלטה. את שידורה להפסיק

 של החשיפה את יצמצם שביטולה בטענה התוכנית ביטול את למנוע התקשורת ממשרד בעיתונים דרישה

 .בישראל החרדי הציבור של הערכים המדינה לעולם אזרחי

 הציבור עבור ייחודי ממלכתי רדיו ערוץ פועל בישראל כי התקשורת משרד ענה זו טענה על בתגובה

 לידי להביא הממלכתיים התקשורת ערוצי על כי הקובע החוק לשון את במלואו מממש זה ערוץ .החרדי

 זוכים החרדית בחברה הנפוצים והערכים הדעות לכן. היהודית המסורת מן ערכים ביטוי בתוכניותיהם

 .התוכנית ביטול אף על הולם ברדיו לביטוי

 .המאזינים של בפעולה שהתממש השלטון על וביקורת לפיקוח המנגנון סוג את והצג ציין. א

 .בקטע ביטוי לידי בא זה מנגנון כיצד הסבר

הסבר כיצד חוק זה בא לידי ביטוי . עליו התבססה התקשורת משרד של שהתגובה החוק את והצג ציין.  ב

 בקטע.

 

אחד המשתתפים באירוויזיון האחרון שנערך בישראל היה יליד איטליה שהוא בן למהגרים מוסלמים בשם 

מחמוד. שירו זכה להצלחה רבה אולי בשל הלחן, אבל ברור כשמש שגם האישיות הרבגונית שלו תרמה 

 לכך. 
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ראשונות מועמדותו תרמה לסערה גדולה באיטליה בנוגע למהגרים. איטליה הייתה אחת המדינות ה

שאביב העמים הפכה למדינה, כשהיא שמה דגש על החוט המקשר בין אזרחיה והוא השפה האיטלקית, 

התרבות האיטלקית וההיסטוריה האיטלקית. אחד החששות של בני הלאום האיטלקי הוא שהמהגרים 

רה ישנו את פניה של החברה האיטלקית המסורתית, חב -שמבחינתם "מציפים" בהמוניהם את איטליה 

 לה המאפיינים שהוזכרו. 

אחת הסיבות העיקריות שאנו רואים בשנים האחרונות את המהגרים המוסלמים שמחליטים לעזוב את 

עולמם הישן )והלא נוח( בארצות האסלאם ולהגר לצפון אל מדינות אירופה המערבית, הדמוקרטית 

שהשפיעה רבות מבחינה כלכלית. היא המציאות בה העולם נהיה "כפר גלובלי קטן". מציאות  -והחופשית 

למשל, כיום יכולים לדבר חמישה אנשים מחמש יבשות בו זמנית בטלפון ואף לראות זה את זה בשיחת 

אנשים רואים כיום כי ניתן לעזוב מאחור את המציאות  -ועידה. אבל לשינוי הזה יש השפעה גם חברתית 

קום אחר, גם במחיר של פיקוח נפש. מכאן הקיימת והעלובה ולנסות למצוא מקום עבודה טוב יותר במ

 איטליה.  -שהשינוי המתבקש הוא גם על החברה קולטת הגירה, כמו במקרה שלנו 

החשש של האיטלקים הוא חשש אמיתי וממשי. חשש כזה קיים בחברות נוספות ברחבי העולם. גם בחברה 

", אבל בשבט שלנו יש הרבה הישראלית יש פילוגים ומחנות שונים. נכון שכולנו "שבט אחים ואחיות

שבעית, החברה החרדית אינה -אביבית אינה דומה לחברה הבאר-שבטים ומחנות. החברה התל-תתי

 דומה לזו החילונית שאינה דומה לזו הערבית. 

הפתרון המוצע, לדעתי, הוא הפיכת הדמוקרטיה שלנו, וגם של איטליה, לכזו שמכילה את את השונות 

את ערכי הקהילות השונות כפרט שהוא חלק מהכלל, כחברה מסוימת שהיא חלק התרבותית. כזו שתעצים 

מהחברה הכללית. אל למדינה להתערב בערכי הקהילה השונים. היא צריכה לאפשר לכל קהילה לנהל את 

אביבית. רק בצורה כזו תתאפשר -הן הקהילה הערבית, הן הקהילה החרדית והן הקהילה התל -ערכיה 

 באמת להיות שבט אחים ואחיות. לכל החברות בישראל

 

 .מדינת לאום אתנית. הצג מהי 251

 הסבר כיצד מדינת לאום אתנית באה לידי ביטוי בקטע.

 .גלובליזציה. הצג את המושג 252

 הסבר כיצד הגלובליזציה משפיעה, לדעת הכותב, על מציאות ההגירה.

 . דמוקרטיה רפובליקנית. הצג מהי 253

 שדמוקרטיה רפובליקנית היא הפתרון לנושא.הסבר כיצד חושב הכותב 

 

 אגר שאלות עמדהמ
בעולם יש ויכוח בשאלה אם מותר למדינה לפעול בדרכים המנוגדות לדמוקרטיה, כדי להילחם . 251

בארגוני טרור. יש הטוענים שהמאבק בטרור מצדיק פעולה המנוגדת לעקרונות הדמוקרטיה, ואילו אחרים 

 ול בדרכים המנוגדות לדמוקרטיה.טוענים שבשום מקרה אין לפע

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.
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במדינות רבות בעולם מתנהל ויכוח על שיטת הבחירות הרצויה לפרלמנט. גם בישראל מתקיים דיון . 252

ויש התומכים בהמשך  ציבורי על שיטת הבחירות לכנסת: יש הטוענים שצריך לשנות את השיטה הקיימת,

 קיומה.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – נמקת העמדה המנוגדתהג. 

 מלימודי האזרחות.

 

במדינת ישראל מתנהל דיון ציבורי בשאלה אם ראוי שיהיו בתי ספר פרטיים. יש הטוענים שמערכות . 253

ן פסּול בבתי ספר החינוך צריכה להיות ציבורית ומנוהלת בידי המדינה, ולעומתם יש הטוענים כי אי

 המוקמים ומנוהלים בידי גופים פרטיים.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 וידע מלימודי האזרחות. הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

יש התומכים בהצעה  בישראל הוגשה הצעת חוק להקדים את גיל הבוחרים לכנסת לגיל שבע־עשרה.. 254

 זאת ויש המתנגדים לה ומבקשים להשאיר את המצב הקיים.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע הצג  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

בחברה הישראלית מתנהל ויכוח בנוגע לדיור הציבורי. יש הטוענים שעל המדינה לממן בנייה של . 255

 דירות להשכרה כדי שהאזרחים יוכלו לשכור אותן במחיר נמוך, ויש המתנגדים לרעיון זה.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע הצג נימוק לעמדה המנוגדת  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.
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בזמן של מתיחות ביטחונית מועברות ברשתות החברתיות )וואטסאפ, פייסבוק ואחרות( הודעות על .256

יש אזרחים התובעים שרשויות השלטון יתערבו כדי  חלקן אמתיות וחלקן שקריות. —המתרחש במדינה 

 ת אמתיות, ויש המתנגדים לכך.למנוע כליל את התופעה, גם אם ההודעו

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדת ג.

 מלימודי האזרחות.

 

בדיון שנערך בזמן האחרון בעניין הגבלת כוחה של התקשורת בישראל עלתה הדרישה לחוקק חוק . 257

 שימנע מעיתונאים העובדים ב"רשות השידור" להביע דעה אישית בשידור.

 כי צריך למנוע הבעת דעה אישית בשידור הציבורי, ויש הטוענים שצריך לאפשר זאת.יש הטוענים 

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 מדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.הצג נימוק לע– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

במדינת ישראל יש אוניברסיטאות ומכללות ציבוריות שפעילותן ממומנת מתקציב המדינה, ויש . 258

 ציב מן המדינה, ורובן גובות שכר לימוד גבוה.מכללות פרטיות שאינן מקבלות תק

יש הטוענים שכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל צריכים להיות ציבוריים ולקבל תקציב מן המדינה, 

 ויש הטוענים כי אין פסול בקיומן של מכללות פרטיות שאינן מקבלות תקציב.

נימוק אחד  –תחום האזרחות . הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מהבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 האזרחות.מלימודי 

 

לאחרונה התפרסם כי ספורטאים ואמנים אחדים שבפועלם תרמו רבות למדינה, מתמודדים כיום עם . 259

קשיים כלכליים. יש הטוענים כי על המדינה לתת קצבה חודשית לספורטאים ולאמנים כאלה, ויש 

 המתנגדים לזאת.

נימוק אחד  –ם האזרחות . הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחוהבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 רחות.מלימודי האז
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הכנסת אישרה חוק שיאפשר לחבריה להשעות מתפקידו כל חבר כנסת מכהן שמעודד טרור או מסית . 260

לאלימות. על פי חוק זה, ועדת הכנסת היא שתקבע אם חבר כנסת פעל בדרכים אלה, וכדי להשעות אותו 

 נגדים לכך.נדרשת תמיכה של תשעים חברי כנסת לפחות. יש הטוענים שתוכן החוק ראוי, ויש המת

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – המנוגדתהנמקת העמדה ג. 

 מלימודי האזרחות.

 

ארגוני נכים בישראל דורשים להעלות את הקצבאות הניתנות לנכים לגובה שכר המינימום הקבוע . 261

בחוק, וזאת ללא קשר למידת המוגבלות של הנכה. יש התומכים בהעלאת גובה הקצבה לנכים ויש 

 גדים לכך.המתנ

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – המנוגדתהנמקת העמדה ג. 

 מלימודי האזרחות.

 

ומעלה. יש הטוענים  16תקנות התעבורה מגבילות את השימוש באופניים חשמליים לרוכבים מגיל . 262

ב שבגלל התאונות הרבות שבהן רוכבי אופניים חשמליים מעורבים יש להעלות את הגיל שבו יותר לרכו

 עליהם, ויש המתנגדים לכך.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

בישראל פועלים כמה כלי תקשורת ממלכתיים שהם בבעלות המדינה, כמו הערוץ הראשון וקול . 263

תקשורת ישראל. יש התומכים במצב זה, ולעומתם יש הטוענים כי המדינה אינה צריכה להפעיל כלי 

 מטעמה.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – מנוגדתהנמקת העמדה הג. 

 מלימודי האזרחות.
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לכל מדינה יש מדיניות הגירה ודרכים שונות להענקת אזרחות, המדיניות נקבעת בהתאם לצורכי . 264

 המדינה ולערכים שהיא דוגלת בהם.

מדיניות הגירה המקלה על צאצאים של בני במדינות לאום דמוקרטיות מסוימות, וביניהן ישראל, נקבעה 

 הלאום החיים מחוץ למדינה להפוך לאזרחיה.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.הצג נימוק – הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

בישראל מתנהל דיון ציבורי בשאלה מי צריך לממן פעילויות של קבוצות ספורט ושל ספורטאים . 265

ולם. יש הטעונים שעל המדינה לממן פעילויות אלה, ויש הטוענים שעל המשתתפים בתחרויות ספורט בע

 גופים מסחריים ופרטיים לממן זאת.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– עמדתך הנמקתב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

מדינת ישראל מממנת חיסונים נגד מחלות מידבקות לכל ילד, אך מסיבות שונות לא כל ההורים . 266

 ת ילדיהם.מחסנים א

 יש הטוענים שהמדינה צריכה לחייב בחוק כל הורה לחסן את ילדיו, ויש המתנגדים לכך.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

חברה הישראלית מתנהל ויכוח בנוגע למימוש התפיסה הדמוקרטית הליברלית במרחב הציבורי . 267

ש המתנגדים לכך וי התפיסה הדמוקרטית הליברלית־אינדיבידואלית, באימוץ במדינה. יש התומכים

 אחרת. תפיסה דמוקרטית ליברלית ודורשים לאמץ

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 



 שאלות בנושאים שונים       בס"ד

ד חל איסור לצלם ולהעתיק ללא אישור. ל"שקד פתרונות פדגוגיים"כל הזכויות שמורות © ו מ  197| ע

 

צה לתחום הביטחון בתקציב בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בציבור בנוגע לגובה הסכום שיוק. 268

 המדינה. יש הטוענים כי צריך להגדיל את הסכום, ויש הטוענים כי עליו להישאר כפי שהוא.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 ר.הצגת עמדתך באופן ברו - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

ריּון כיום מפלגות רבות משריינות מקום לנשים ברשימותיהן לכנסת. יש הטוענים שדרישה זו לשִ . 269

 מקום לנשים ברשימות לכנסת היא מיותרת, ויש הטוענים שיש להמשיך את הנהוג כיום.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 ימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.הצג נ– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

כיום נאסר על אמצעי התקשורת לצלם דיונים באולם בית המשפט ולשדר אותם בשידור חי. יש . 270

 ידור מאולם בית המשפט, ויש המתנגדים לכך.הטוענים כי צריך לאפשר ש

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

בחברה בישראל יש קבוצות שונות המעוניינות להתגורר בשכונות או ביישובים המיועדים להן בלבד. . 271

 ם שצריך לאפשר זאת, ויש המתנגדים לכך.יש הטועני

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 זרחות.הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי הא– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

פלואור הוא חומר כימי שאינו מצוי, בדרך כלל, במים בישראל. בעקבות מחקרים המוכיחים . 272

פלואור למי השתייה  שפלואור מסייע בהגנה על השיניים הורה משרד הבריאות במדינת ישראל להוסיף

 בארץ. יש התומכים במדיניות זו ויש המתנגדים לה.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות הבע עמדתך בעניין זה

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד
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 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 סס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.הצג נימוק לעמדתך המבו– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

במדינות מסוימות חל איסור על לבישת לבוש שיש בו סממנים מסורתיים או דתיים במרחב הציבורי. . 273

 התומכים באיסור זה ויש המתנגדים לו. יש -בנושא זה מתקיים ויכוח ציבורי 

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות עמדתך בעניין זה הבע

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

. "אחוז החסימה" הוא שיעור מסוים מקולות המצביעים שרשימת מועמדים צריכה לקבל כדי להיות 274

מן הקולות, והוא שווה ערך לכארבעה מנדטים בכנסת.  3.25%כיום אחוז החסימה הוא מיוצגת בכנסת. 

 משמעות הדבר שמפלגה שקיבלה פחות מארבעה מנדטים לא תיכנס לכנסת.

במערכת הבחירות האחרונה עלתה לדיון השאלה אם יש להוריד את אחוז החסימה לשיעור נמוך יותר, 

ת מארבעה מנדטים להיכנס לכנסת. יש התומכים בהורדת ובכך לאפשר לרשימת מועמדים שתקבל פחו

 אחוז החסימה לשיעור נמוך יותר, ויש המתנגדים לכך.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות עמדתך בעניין זה הבע

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– קת עמדתךהנמב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

. הוועדה למינוי שופטים היא שממנה שופטים בישראל. לאחרונה הועלתה הצעה שבתהליך מינוי 275

ייערך למועמדים שימוע בכנסת שבו יוכלו חברי הכנסת לשאול את המועמד לתפקיד שופט השופטים 

שאלות על כישוריו ועמדותיו. לאחר השימוע תחליט הכנסת אם לאשר את מינויו של המועמד לתפקיד 

 שופט.

 יש התומכים בהצעה לכלול שימוש בהליך מינוי שופטים, ויש המתנגדים לכך.

נימוק אחד  –הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות . עמדתך בעניין זה הבע

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

מדתך, המבוסס על מושגים וידע הצג נימוק לעמדה המנוגדת לע – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.
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. הכנסת דנה באפשרות לחייב את ספקי האינטרנט למנוע מקטינים אפשרות לגלוש באמצעות 276

הטלפונים הסלולריים שלהם באתרי הימורים או באתרים שיש בהם תכנים פוגעניים. יש התומכים בהצעה 

 זו ויש המתנגדים לה.

נימוק אחד  –הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות  .עמדתך בעניין זה הבע

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

. המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה החליטו לאסור כניסת כלי רכב ישנים לתחומי העיר כדי 277

 להפחית את רמת זיהום האוויר. יש התומכים באיסור זה ויש המתנגדים לו.

נימוק אחד  –מוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות . הצג שני ניעמדתך בעניין זה הבע

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

סס על מושגים וידע הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבו – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

. בשנים האחרונות קמו בישראל בתי ספר פרטיים חדשים שהגישה החינוכית ותכנית הלימודים שלהם 278

מיוחדות ומתאימות לתלמידים רבים. התשלום הגבוה שלעתים נדרשים לשלם לבתי ספר אלה וכן תנאי 

 ודים בהם.הקבלה שלהם אינם מאפשרים לכל תלמיד להתקבל ללימ

 יש התומכים בקיומם של בתי הספר האלה, ויש המתנגדים לכך.

נימוק אחד  –. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות עמדתך בעניין זה הבע

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 ס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.הצג נימוק לעמדתך המבוס– הנמקת עמדתךב. 

הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגים וידע  – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.

 

 

, אך יש . משרד הבריאות ממליץ לחסן ילדים נגד מחלת החצבת משום שזוהי מחלה קשה ומידבקית279

הורים המסרבים לחסן את ילדיהם מסיבות שונות. בשל גידול במספר החולים במחלה, הורים של כמה 

 תלמידים דרשו לאסור על ילדים שאינם מחוסנים נגד מחלה זו להיכנס למוסדות החינוך. 

 יש התומכים בהטלת איסור כזה ויש המתנגדים לו.

נימוק אחד  –בססים על מושגים מתחום האזרחות . הצג שני נימוקים המתעמדתך בעניין זה הבע

 לעמדה המנוגדת לשלך. לעמדתך ונימוק אחד

 הצגת עמדתך באופן ברור. - טענהא. 

 הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.– הנמקת עמדתךב. 

גים וידע הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מוש – הנמקת העמדה המנוגדתג. 

 מלימודי האזרחות.
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 זכויות יוצרים בחוברת
 

 pixabay.comכל התמונות בספר לקוחות מהאתר 

 

 תמונת מפה מתוך  -התמונה בתנאים לבחירות דמוקרטיות 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_map_of_Israel_(including_Palestinian_territories
_and_Golan_Heights).png 

 

 מתוך האתר -בסובלנות התמונה 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/yamim/savlanut.htm 

 

לה נעשה רוב השאלות שמופיעות בחוברת זו לוקטו ממבחני בגרות שונים. הליקוט כמו גם החוברת כו

 לצורך עבודה פדגוגית והכנה לבגרות בלבד. 

 

 ט.ל.ח.
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