
  

 

  

  

  

  

  

  יח"ל 2 – 034114שאלון 

  פרק ראשון

זהו אחד העקרונות הדמוקרטיים הבסיסיים.  עקרון הכרעת רוב. הצג: ציין:  א.  .1

מדובר בשיטה לקבלת החלטות במדינה דמוקרטית. הסיבה לקבלת ההחלטות 

בדרך של הכרעת רוב נובעת מכך שאי אפשר להגיע להסכמה פה אחד של כולם על 

שני החלטה שתתקבל על ידי מיעוט ותכפה על הרוב אינה כל ההחלטות. מצד 

רצויה. לכן בוחרים על פי הרוב, כי מבחינה מספרית הרוב הוא הקרוב ביותר 

"בסיום הדיון נערכה הצבעה. תשעה עשר הצביעו בעד הסבר: לרצונם של כולם. 

 כנית, ארבעה התנגדו ואחד נמנע".הת

הכוונה היא לאחריות של ראש הממשלה  הצג: אחריות משותפת ממשלתית. ציין:  ב.  

והשרים מול הכנסת. החלטות הממשלה מחייבות את כל השרים בממשלה, גם 

שרים שהתנגדו להחלטה ודעתם לא התקבלה. כאשר ההחלטה תגיע אל מליאת 

הכנסת להצבעה השרים לא יכולים להצביע בניגוד לדעתה של הממשלה. שר 

השרים חייבים  –משלה". כלומר שיעשה זאת "דינו כדין מי שהתפטר מהמ

"הצדיקו אותה כל השרים, גם  הסבר: להצביע בכנסת בעד החלטות הממשלה.

  אלה שבזמן הדיון התנגדו לה".

  

טחון יהזכות לחיים, לבהצג:  .לביטחון (שלמות הגוף)והזכות לחיים  ציין:  א.  .2

ו או בחייו. ולשלמות הגוף פירושה זכותו של אדם להיות מוגן מפני כל פגיעה בגופ

הזכות לחיים נובעת מהרעיון שהאדם הוא יצור בעל ערך ובעל כבוד ולכן אסור 

טחון כוללת גם את הזכות לחיות ללא פחד או ילהשפילו. כלומר, הזכות לחיים ולב

חשש מפני פגיעה פיזית או השפלה. המדינה מחויבת על פי רעיון האמנה החברתית 

יעה של גורמים עוינים בתוך המדינה להבטיח את בטחונו של הפרט מפני פג

(רוצחים, אנסים או התעללות בתוך המשפחה) באמצעות המשטרה, ומפני פגיעה 

של גורמים עוינים מחוץ למדינה (טרור, מדינת אויב) באמצעות הצבא וכוחות 

  ב"עתש חורף באזרחותפתרון בחינת הבגרות 

  צחי דורון ואשר אלבונכתב על ידי הפתרון 
 מצוות מורי הרשת
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טחון. הזכות לחיים היא תנאי מוקדם למימוש כל שאר הזכויות מפני שפגיעה יהב

מוצרי המזון הנמכרים עלולים הסבר: וש של כל השאר. בזכות זו מונעת מימ

  לגרום להשמנה ולמחלות ולסכן את חייהם ואת בריאותם של התלמידים.

זכותו של אדם שלא תהיה פגיעה בתחושת הכבוד העצמי הצג: . הזכות לכבודציין:   ב.  

שלו, בדימוי העצמי הבסיסי שלו ובתחושת אנושיותו. פגיעה כזו נובעת מיחס 

ל ומעליב כלפי האדם וכוללת פגיעות שאינן קשורות ישירות לזכויות האדם משפי

: "השלטון הסבר האחרות. דוגמא לפגיעה בכבוד היא: יריקה בפניו של אדם.

  מתערב בחייהם באופן משפיל ופוגע".

  

  פרק שני

לפי חוק זה אסור להציג מוצרי חמץ למכירה במגזר  – חוק חג המצות (איסור חמץ)  .3

במהלך חג הפסח בישובים שמרבית תושביהם הם יהודים. כך בא לידי ביטוי היהודי 

ישראל הם מקרקעי  – חוק יסוד מקרקעי ישראלהאופי הדתי יהודי של מדינת ישראל. 

אחוז מתוך קרקעות אלו הן  17אחוז מקרקעות המדינה.  90-אדמות הלאום וכוללים כ

ור את קרקעות המינהל, אלא למכאדמות הקרן הקיימת לישראל. החוק קובע שלא ניתן 

רק ליהודים, כי  לאדמות קק"ל נאמר, שמותר להחכירן ) בלבד. ביחסלהחכירן (להשכירן

זאת מטרתה של קק"ל (רכישת קרקעות להתיישבות יהודית). בכך מבטא החוק את 

 נת ישראל היא מדינת לאום יהודית.העובדה שמדי

 

ור פרסום ועיסוק פומבי בנושא שעדיין נדון הכוונה לאיס – סוביודיצה (איסור פרסום)  .4

בבית משפט. המטרה היא למנוע לחץ מצד התקשורת ורשויות השלטון על השופטים 

בטרם ניתן פסק דין וגזר דין, ובכך להבטיח את אי תלותה של הרשות השופטת בגורמים 

בבית  וברשויות שלטון אחרות. יחד עם זאת, מותר לפרסם מידע עובדתי על הנושא שנדון

תנאי  המשפט, כל עוד לא מדובר בנקיטת עמדה שעלולה להשפיע על ההליך המשפטי.

של  ששכרםכדי להבטיח שהשופטים יהיו בלתי תלויים נקבע  – העסקתם של שופטים

השופטים יהיה גבוה יחסית, כדי שאפשר יהיה לאסור עליהם לעסוק בעיסוק נוסף. כמו 

ולא ניתן לבטל מינוי של שופט אלא בהחלטת  70היא עד גיל  שתקופת כהונתםכן נקבע, 

שופטים, כדי למנוע  של מקום עבודתםבית דין משמעתי של שופטים. לא ניתן לשנות את 

מפני תביעה, אלא אם כן היועץ המשפטי לממשלה  חסינותלשופטים יש איום עליהם. 

 הורה על הסרת החסינות.



  

 

  

  המרכיב הלאומי יש שתי גרסאות:לערבים שמדגישים בזהותם את  – זהות לאומית  .5

 מי שמדגיש את המרכיב הלאומי הערבי בזהותו ומבטא את השייכות שלו – ערבי  )1(  

  לאומה הכלל ערבית במזרח התיכון.

מי שמדגיש את המרכיב הלאומי הפלסטיני בזהותו, ומבטא את  – פלסטיני  )2(  

 השייכות שלו לפלסטין (ארץ ישראל בעיני הפלסטינים).

ערבי שמדגיש את המרכיב האזרחי בזהותו, מגדיר את עצמו כישראלי  – זרחיתזהות א

  ומבליט את שייכותו למדינת ישראל.

ערבי שמדגיש את המרכיב הדתי בזהותו ומבליט את שייכותו לדת  – זהות דתית

מוסלמי) או שייכותו לדת הנוצרית (כאשר מדובר -המוסלמית (כאשר מדובר בערבי

  נוצרי).-בערבי

  

הצבעות רגילות ועוד הצבעה  3  –הצבעות  4חוק פרטית צריכה לעבור  הצעתבדל אחד: ה  .6

הצעת חוק פרטית צריכה לעבור את אישורו של יושב ראש הבדל שני: בקריאה טרומית. 

  בטרם היא מועמדת להצבעה בקריאה טרומית.הכנסת 

  

ת" לפיה יש הכוונה היא לעקרון המבוסס על "האמנה החברתיעקרון שלטון החוק.   .7

הסכמה רחבה בין כלל האזרחים במדינה ובין השלטון על כללי המשחק הדמוקרטי. 

האזרחים חייבים להסכים על כך שכולם כפופים לחוק ומחויבים לפעול על פיו. החוק 

הוא ה"דבק" שמאחד את הפרטים השונים והקבוצות השונות לכלל מסגרת מדינית 

 כף באופן שווה על כלל האזרחים.איאחת, ומונע אנרכיה. החוק צריך לה

  

הכוונה לשיטת להענקת אזרחות המבוססת מרכיב המוצא. בשיטה זו  – שיטת דין הדם  .8

האזרחות עוברת בירושה מהורים לבנים בלי קשר למקום הלידה. מדינות המעוניינות 

לחזק את הקשר עם האוכלוסייה שנמצאת בתפוצה מחוץ למדינה מעדיפות להעניק 

שיטה זו באה לידי ביטוי בתוכן של הכרזת העצמאות הסבר: פי שיטה זו.  אזרחות על

 – בכך שההכרזה מתייחסת לקשר בין מדינת ישראל לבין היהודים הנמצאים בתפוצות

  חופשית של יהודים החיים בתפוצות.המדינה תקיים עלייה 

 



  

 

הנבדלת מזו הכוונה לקבוצה במדינה הרוצה לשמר את זהותה הנפרדת ו – זכויות קבוצה  .9

של אוכלוסיית הרוב במדינה. הזהות הקבוצתית הנפרדת יכולה להיות זהות אתנית, 

תרבותית. בכוונה לזכות לשפה, לתרבות, להיסטוריה ולדת -דתית, לאומית או מסורתית

שונה מזו של אוכלוסיית הרוב במדינה. בניגוד לזכויות האדם שהן זכויות טבעיות, 

מוענקות. כלומר, הן מוענקות לאדם בשל השתייכותו לקבוצה זכויות הקבוצה הן זכויות 

מסוימת, ולכן אין חובה על המדינה הדמוקרטית להעניק את זכויות הקבוצה או להכיר 

בהן, והוא כפרט לא יכול לדרוש זכות קבוצה. כל מדינה דמוקרטית מעניקה את זכויות 

מגנה על חוקה : הסבר הקבוצה בהתאם להשקפת העולם ולאינטרסים של השלטון.

זכויות מיעוטים בכך שהיא מגבילה את השלטון ומונעת ממנו לפעול באופן שסותר את 

  ערכי המדינה ואת הערכים הדמוקרטיים כפי שהם מבוססים בחוקה.

  

  פרק שלישי

  אשכול א'

הכוונה למדינה שיש בה כלכלה חופשית והשלטון שבה דואג  – מדינת רווחה הצג:  .10

ים ולמימוש זכויותיהם החברתיות, כגון הזכות לדיור, לעבודה, לרווחתם של האזרח

לשכר הוגן, לבריאות, לרמת חיים הוגנת ועוד. כל מדינה רשאית להחליט איזה זכויות 

 חברתיות ברצונה לממש, ואיזו רמה של כל זכות היא מעוניינת להעניק לאזרחים.

הכותב טוען שהוא תומך במדינת רווחה וברעיון שכל אדם זכאי שהמדינה תספק  :הסבר

  לו תנאים להתפתחות אישית ולקיום בכבוד.

  

גישה זו שואפת גם היא למצב אידאלי שמדינת ישראל  –מדינה דתית לאומית הצג:   .11

תהיה מדינה תורה. אבל, להבדיל מגישת החרדים, בגישה זו מדובר בשאיפה בלבד. 

מר, הדוגלים בגישה זו ינסו להשפיע על הצביון היהודי של מדינת ישראל וינסו לשלב כלו

את המסורת הדתית בסמלי המדינה ובחוקי המדינה, אבל תוך מחויבות לעקרונות 

הדמוקרטיה ומתן שוויון זכויות למיעוטים במדינה. הדוגלים בגישה זו רואים בהקמת 

 –ן האל (מבחינתם זו ראשית הגאולה המדינה היהודית על ידי הציונות את רצו

"אתחלתא דגאולה"), והם משתלבים בכל תחומי החיים של המדינה, למשל בצבא. 

הכותב טוען שחשוב שמוסדות הציבור בישראל יפעלו לפי ההלכה והתורה  :הסבר

ומר הוא לא מעוניין היהודית, אבל חשוב לו גם שיתוף הפעולה בין חילונים לדתיים, כל

 ית.בכפייה דת



  

 

  

קוו פירושו שמירת המצב הקיים (בלטינית). הסדר -סטטוס – הצג: הסדר הסטטוס קוו  .12

, ערב הקמת המדינה, בין ראשי היישוב לבין נציגי הציבור הדתי. על 1947זה הושג בשנת 

פי ההסדר נקבע שמעמד הדת במדינת ישראל ישמר כפי שהיה נהוג ביישוב בארץ ישראל 

קוו נקבעו ההסדרים בארבעה תחומים: נישואין וגירושין, בתקופת המנדט. בסטטוס 

-מעמד יום השבת, תחום החינוך ונושא הכשרות במוסדות ציבוריים. בהסדר הסטטוס

קוו יש הסכמה על "כללי המשחק" שמאפשרים את החיים יחד, אבל אין בו הסכמה על 

הסבר: קת. פתרון המחלוקות. כלומר, יחסי הדת והמדינה נותרים בו שנויים במחלו

הכותב טוען שהסדר הסטטוס קוו לא פותר את הסכסוכים בין דתיים לחילונים. 

המתנגדים להסדר מקרב החילונים טוענים שצריך לצמצם את המאפיינים הדתיים 

ו במדינה כפי שנקבעו בהסדר, כלומר לצמצם את השפעת הדת על החיים הציבוריים כמ

 בענייני הכשרות, החינוך ועוד.

  

  'אשכול ב

  למגזר הערבי והדרוזי  .13

  למגזר הערבי והדרוזי  .14

  למגזר הערבי והדרוזי  .15

  

  פרק רביעי

אחד העקרונות המרכזיים בדמוקרטיה, ובדומה  הצג:. עקרון שלטון העם :ציין  .16

לעקרונות האחרים, הוא מהווה תנאי הכרחי לקיומה של דמוקרטיה אך לא תנאי 

ן האמנה החברתית, שלפיה המדינה קמה על ידי מספיק. מקורו של שלטון העם ברעיו

ריבונות העם שפירושה, שלטון העם מקיים את  העם ולמען הבטחת מימוש זכויות העם.

שהעם הוא לא השליט בפועל ולא מקבל בעצמו את ההחלטות (כמו בדמוקרטיה הישירה 

העם בוחר נציגים ומעניק להם את  – באתונה), אלא העם שולט באמצעות נציגיו. כלומר

במדינה אלא  הלגיטימציה לשלוט מטעמו. נציגי העם, כלומר השליטים, אינם הריבונים

"על הממשלה להתחשב בדעת  הסבר: כלל האזרחים אשר מעניקים להם סמכות לשלוט.

  הקהל ולממש את רצון הציבור".

  



  

 

כאשר ההשתייכות ללאום מבוססת בעיקר על השתייכות  הצג:. ציין: לאומיות אתנית  .17

, כמו שפה, מוצא, תרבות אתניים-יסודות שיוכייםמלידה שאינה פרי בחירה, כלומר על 

"...שראה בשפה העברית מאפיין חשוב של ישראל  הסבר: והיסטוריה או דת משותפת.

כמדינה יהודית". יתקבל גם: "השם העברי מבטא עבור הציבור היהודי את הקשר 

  לתרבותו ולמורשתו".

  

במובן ות גם כדי שבחירות יחשבו לבחירות דמוקרטי הצג:. התמודדות חופשית –ציין   .18

  , צריכים להתקיים מספר תנאים (מאפיינים) הכרחיים:במובן הפורמליולא רק  המהותי

  ל אזרחי המדינה משתתפים בבחירות.כ – כלליות  )1(

  אדם בחר בבחירות.לא ניתן לדעת כיצד  – חשאיות  )2(

  ירות מתקיימות בפרקי זמן קבועים.הבח – מחזוריות  )3(

  קול אחד). -אדם אחד יש קול אחד השווה לאחרים ( לכל אזרח – שיוויוניות  )4(

  צריך לאפשר תחרות הוגנת בין שני מתמודדים או יותר.  – התמודדות חופשית  )5(

לטענת הפעילים וועדת הבחירות פוסלת את המועמדים של האופוזיציה ולא מאפשרת 

  בכך נמנעת מהם התמודדות חופשית.ולהם להתראיין 

ת המרכזית במדינה פוסלת את המועמדים של האופוזיציה, "...וועדת הבחירו הסבר:

  ושהיא נתנה הוראה לכלי התקשורת לא לראיין מועמדים אלה".
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  הציבוריים.

ם של בתי במדינה דמוקרטית ראוי שיתקיים פלורליזם תרבותי וחינוכי. קיומ – 1 נימוק

ספר פרטיים, שבהם יש גישות חינוכיות שונות ותפיסות עולם ערכיות מגוונות יאפשר 

  ימוש של עקרון הפלורליזם במדינה.מ

לטענתי מערכת החינוך הציבורית אינה מקיימת חינוך ברמה ראויה ומספקת  – 2 נימוק

פרטית  יבת לאפשר לאזרחיה לבחור באלטרנטיבה חינוכית במסגרתהמדינה מחוולכן 

  לדוגמה).(כמו בתיכון "אנקורי" 

  



  






