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 פרק ראשון
 1שאלה 

 הסכמיות.– ציין   .א

זהו עקרון משלים ומאזן לעקרון הפלורליזם. ההסכמיות פירושה הסכמה רחבה של  –הצג 

חלקים גדולים בחברה על מסגרת המדינה, על צורת המשטר, על הלגיטימציה לחלופי שלטון 

כך עולה רמת היציבות של ועל כללי המשחק הפוליטיים. ככל שעולה רמת ההסכמיות בחברה, 

 המדינה. 

"הגיעה העת לפעול יחד מתוך תחושת מטרה משותפת, ולפעול לביסוס ערכי היסוד של – הסבר

העם האמריקני", כלומר שיתוף הפעולה בין הכוחות הפוליטיים השונים אמור לחזק את 

 הסולידריות האזרחית בין כל חלקי המדינה על בסיס הסכמה רחבה על אופי המשטר

 האמריקאי. 

 

 זכויות חברתיות. – ציין   .ב

הכוונה לזכויות שהן לא זכויות טבעיות אלא זכויות מוענקות, כלומר זכויות אשר  – הצג

המדינה מעניקה אותן לאזרחיה. בניגוד לזכויות הטבעיות אין חובה למדינה דמוקרטית לממש 

ותים החברתיים את הזכויות האלו, ולא נקבע מהו המינימום או המקסימום של השיר

שהמדינה צריכה לתת. יש ויכוח בשאלת מימוש הזכויות החברתיות בין הגישה הליברלית 

דמוקרטית. הזכויות החברתיות העיקריות הן הזכות לחינוך, לבריאות, -לגישה הסוציאל

 לדיור, לרמת חיים סבירה ולשכר הוגן. 

 יא זכות חברתית. ליצור מקומות עבודה נוספים", מימוש הזכות לעבודה ה"-הסבר

 
 2שאלה 

 תרבותית. -לאומיות אתנית– ציין .א

הכוונה לסוג לאומיות שבה השייכות ללאום מבוססת על מאפיינים ייחודיים של חברי  – הצג

הקבוצה, כמו שפה, דת, היסטוריה, תרבות, מוצא, אורח חיים מסוים ומנהגים מסוימים. 

ת למדינה, ואין חפיפה בין ההשתייכות השייכות ללאומיות האתנית תרבותית קודמת לשייכו

 הלאומית לבין האזרחות במדינה. 

"מסמכים הקשורים למורשת העם היהודי ולמנהגיו לאורך הדורות". איסוף המסמכים –  הסבר

מחזק את הקשר בין מדינת ישראל לעם היהודי בעולם ומחזק את הזיקה בין המדינה למאפיינים 

 הודית.אתניים תרבותיים של הלאומיות הי

 

 



 
 

 
 

 חופש המידע. – ציין  .ב
כדי שהפרט יוכל לגבש עמדה ולקבל החלטות מתוך חשיבה ביקורתית ומתוך שיקול דעת,  –– הצג

חייבת להיות לפרט נגישות למידע על סביבתו. הכוונה היא למידע מכל סוג, ובין היתר גם מידע 

יכולים אמצעי התקשורת  הקשור אל פעולותיהן של רשויות השלטון במדינה. בגלל חופש הביטוי

 להביא את המידע החיוני אל הציבור, ולחשוף לביקורת פעולות של רשויות השלטון. 

העובדה שכל אדם הפונה לספרייה ןנעזר בשירותיה יכול להשיג מסמכים שקשורים  – הסבר

למוסדות המדינה מבטיחה את נגישות המידע אל כלל הציבור ואת העובדה שהציבור יכול לדרוש 

 ת המידע הזה מרשויות השלטון.א

 

 פרק שני

(שטח) שטח גיאוגרפי בגבולות מוגדרים הכולל יבשה, מים (אם מדובר במי הים -הצג - 3   .1

הכוונה היא למים טריטוריאליים) ואוויר (שמיים טריטוריאליים). הטריטוריה היא השטח בו 

כולה לכלול איים למשל) מתגוררת אוכלוסיית המדינה. הטריטוריה לא חייבת להיות רצופה (י

ואין מגבלה על גודל הטריטוריה. מדינה ריבונית יכולה להיות גם בעלת טריטוריה מזערית 

 כמו מדינת הותיקן, שממוקמת בלב העיר רומא ושטחה מצומצם. 

(הכרה בינלאומית) תנאי הכרחי נוסף לארבעת התנאים (טריטוריה, אוכלוסיה, ריבונות 

לאומית במדינה. הכוונה להכרה בלגיטימציה של קיום המדינה על ושלטון) הוא גם הכרה בינ

ידי גופים ומדינות אחרות בעולם. ללא לגיטימציה בינלאומית תהיה המדינה מוגבלת ביכולתה 

לממש את ריבונותה. הלגיטימציה הבינלאומית מתבטאת בקשרים שמנהלת המדינה עם 

נוכי, ביטחוני, מדיני, מדעי ועוד. לעתים מדינות אחרות בתחומים שונים, כמו תחום כלכלי, חי

לא כל המדינות בעולם מכירות במדינה שקמה. מדינת ישראל למשל לא זכתה ללגיטימציה 

מצד מדינות רבות בזמן הקמתה ורק במהלך השנים הורחבה ההכרה הבינלאומית במדינה. 

אל להתקיים כיום יש עדיין מספר מדינות בעולם שלא מכירות בלגיטימציה של מדינת ישר

וזאת על רקע הסכסוך הישראלי פלסטיני. יש מדינות שלא זוכות להכרה כחברות באו"ם 

למשל טיוואן וזאת מכיוון שיש סכסוך מתמשך בינה לבין סין אשר מאיימת לפלוש לשטחה 

במידה וזאת תכריז על עצמאות. כיום טיוואן מתנהלת כמדינה בפועל מבלי שזכתה 

 חבה. בלגיטימציה בינלאומית ר

 

 

 

 

 



 
 

 
 

לפי הכרזת העצמאות מדינת ישראל תשמור על מעמד המיעוטים במדינה כאזרחים שווי  -הצג. 4 

 זכויות. 

 

רואים זאת בהתחייבות לשמור על שוויון זכויות מלא לכל אזרחי המדינה ללא הבדל  •

 דת, גזע, מין ולאום.

חים שווים רואים זאת גם בפנייה הישירה אל אזרחי ישראל הערבים להשתתף כאזר •

מגילת העצמאות  -בניית המדינה ולקבל נציגות שוות זכויות במוסדות המדינה

בארץ,  השוויון בין הערבים, תושבי מדינת ישראל, לבין היהודיםמדגישה את 

וקוראת להם להיות אזרחים שווים ושותפים בבניית הארץ: "אנו קוראים...לבני העם 

ום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השל

אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה". חשוב לזכור כי 

 קריאה זו נאמרה תוך כדי המלחמה שנערכה בארץ בין הערבים לבין היהודים.

 בהכרזה יש התחייבות לשמור על חופש הדת והמצפון של כלל האזרחים. •

 
הכוונה למנגנונים פורמליים שתפקידם לפקח ולהגביל את  - פורמלית ביקורת מוסדית- הצג. 5

השלטון, אשר פעולתם מוסדרת ומעוגנת בחוק. המוסדות והמנגנונים הפורמליים לביקורת הם: 

הפרלמנט, שמבקר ומפקח על רשויות השלטון האחרות ובעיקר על הרשות המבצעת, מוסד ביקורת 

דסמן (נציב תלונות הציבור) והרשות השופטת אשר מפקחת המדינה שבראשו מבקר המדינה, האומבו

 על פעולת הרשויות האחרות. 

המנגנונים הבלתי פורמליים לפיקוח ולהגבלת השלטון הם גופים, אזרחים או  - ביקורת בלתי פורמלית

קבוצות שפועלים מתוך יוזמתם האישית ולא מתוקף תפקידם בחוק, וזאת כדי לפקח על רשויות 

נגנונים הפועלים כך הם: אמצעי התקשורת במדינה וציבור האזרחים עצמו אשר עוקב השלטון. המ

אחר פעולות השלטון ומביע את דעתו עליהן באמצעות הפגנות, עצומות, כנסים, שביתות ומחאה 

 ביצירות אמנות וספרות אשר משפיעים על דעת הקהל ובעקבות זאת גם על השלטון.   

 
וונה היא לאחריות של ראש הממשלה והשרים מול הכנסת. החלטות הכ -אחריות משותפת – הצג. 6

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 להצביע בכנסת בעד  –לה". כלומר שיעשה זאת "דינו כדין מי שהתפטר מהממש

 החלטות הממשלה.

 

 

 



 
 

 
 

חוק זה קובע נורמה דתית לפיה -1953חוק שיפוט בתי הדין רבניים (נישואים וגירושים)  -הסבר. 7

על פי הדין ההלכתי הדתי אזרחי ישראל היהודים יכולים להתחתן או להתגרש רק בבתי דין רבניים ו

ולמנוע קרע בעם באמצעות המשך קיום הנוהג  ל אחדות העם היהודיעמטרתו לשמור היהודי. 

חוק יום הזיכרון  מהתקופה העות'מאנית שנמשך בתקופת המנדט הבריטי ואומץ על ידי מדינת ישראל.

החוק קובע שיום כ"ז בניסן (סמוך לתאריך הסימלי של יום פרוץ מרד גטו וורשה),  -לשואה ולגבורה

הגבורה שנעשו בזמן השואה. בכך יש ביטוי במדינה להיסטוריה היהודית יוקדש לזכר השואה ומעשי 

 ולמורשת היהודית. 

 
הכוונה  היא לדמוקרטיה כערך, כאשר מאמצים את השקפת העולם  – דמוקרטיה מהותית–הצג . 8

ואה בו ערך מרכזי. השקפה זו תדגיש את זכויות האדם הדמוקרטית אשר מציבה את האדם במרכז ור

ומימושן ואת עיקרון הפלורליזם בדמוקרטיה. יש צורך לממש ערכים אלו באופן מהותי ולא רק במובן 

הליך החקיקה מורכב מכמה שלבים, והוא הליך ארוך וממושך. הליך החקיקה של  -הסברהפורמלי. 

הגביל הצעות חוק שמוגשות ממניעים פופוליסטיים ויש בהן הצעת חוק הוא ארוך כי הוא נועד לסנן ול

תוכן שאינו דמוקרטי. הליך הסינון הקפדני גורם לכך שרק אחוז קטן מכלל הצעות החוק הפרטיות 

מכלל הצעות החוק הפרטיות שמוגשות). בכך מתממשת  6% -מצליח להתקבל כחוק בישראל (רק כ

עות חוק שעלולות לפגוע בזכויות האדם או ליצור הדמוקרטיה במובן המהותי באמצעות סינון הצ

      פגיעה שרירותית במיעוטים.    

 
כאשר מתייחסים לאנשים דומים באופן לא זהה, או כאשר מתייחסים  – אפליה פסולה–הצג . 9

להבדלים בין אנשים כאשר הדבר לא רלוונטי לנושא, התייחסות כזו תחשב לבלתי מוצדקת ולפסולה. 

מפלים לרעה אדם על רקע של צבע עור, השקפת עולם, מין, נטיה מינית ועוד. התייחסות למשל, כאשר 

 - מובן פורמלי -הסברשל אפליה כלפי אנשים היא אסורה ומהווה פגיעה לא מוצדקת בזכות לשוויון. 

, כלומר לכללים שעל פיהם נחקק החוק ועל פיהם הוא צורההמובן הפורמלי של שלטון החוק מתייחס ל

ם: החוק צריך להתקבל בהכרעת רוב בפרלמנט אליו נבחרו נציגי העם בבחירות דמוקרטיות; מיוש

לפרט מותר לעשות הכל מלבד מה שאסור בחוק,  –החוק קובע את גבולות ה"מותר" וה"אסור" 

ולעומת זאת לרשויות השלטון מותר לפעול רק על פי מה שהחוק מאשר להן; החוק צריך להיות ברור 

החוק חייב להיות מיושם באופן שווה על כולם.  אפליה פסולה פוגעת ביישום החוק  ומוכר לכולם.

בצורה שווה על כלל האזרחים מכיוון שהיא גורמת למצב שבו החוק חל באופן שרירותי רק על קבוצות 

 מסוימות באוכלוסייה. 

 
 

  

 

  



 
 

 
 

 (אשכול א') -פרק שלישי

ור הדתי לבין הציבור החילוני במדינת ישראל. הכוונה היא למתח בין הציב -השסע הדתי– . הצג10

ישנם שבעה גורמים עיקריים לשסע הדתי בין החילוניים לדתיים: חקיקה דתית, שמירת השבת 

בציבור, ההכרה בזרם הרפורמי ובזרם הקונסרבטיבי, שאלת ההגדרה מיהו יהודי, הויכוח על גיוס 

ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרון. השסע  החרדים לצה"ל, התערבות הרבנים בפוליטיקה והויכוח על

הדתי בא לידי ביטוי בגיבוש סטריאוטיפים שליליים של הקבוצות השונות, באלימות מילולית הקיימת 

בין המחנות ובעתירות רבות המגיעות לדיון בבית המשפט העליון אשר פסיקותיו בנושא לא תמיד 

ון השבת במרחב הציבורי ומוצגת בו בקטע מדובר על צבי -הסברמקובלות על הציבור הדתי. 

המחלוקת בין הדתיים שמעוניינים שהשבת תישא אופי דתי על פי ההלכה במרחב הציבורי ואילו 

 החילוניים מעוניינים בשבת שאינה בהכרח דתית. 

 

הכוונה לחופש של כל אדם לפעול ולחשוב על פי ערכים מוסריים בהם הוא  – חופש המצפון– . הצג11

ות הזו כוללת גם את הזכות לסרב לעשות מעשים הנוגדים את צו מצפונו. כלומר, לעיתים מאמין. הזכ

האדם מציית לצו מצפונו ונמנע מלקיים פעולה כלשהי הנוגדת את אמונתו. מובן שזכות זו היא לא 

 מוחלטת אלא מוגבלת. 

 

ימנע מעשיית הכותבת מציינת כי לדעתה יש אפשרות לכל אדם לפעול על פי צו מצפונו לה– הסבר

מעשים הנוגדים את ערכיו האישיים. לדוגמה הימנעות מקניית פרוות או הימנעות מקנייה בחנויות 

 הפתוחות גם בשבת. 

 

על פי גישה זו מדינת ישראל היא מדינה חילונית השואפת  –מדינת לאום יהודית תרבותית – . הצג12

מורשת והמסורת היהודית פירוש חילוני להנחיל את ערכי היהדות. הדוגלים בגישה זו מפרשים את ה

תרבותי ולא דתי. מבחינתם, המרחב הציבורי, סמלי המדינה ומערכת החינוך והתרבות במדינה 

צריכים להיות מושפעים מהיסודות האתניים של העם היהודי, אבל ללא מחויבות למצוות הדת (למשל, 

מעמד הלשון העברית כלשון רשמית מתן ביטוי לחגים והמועדים של העם היהודי בציבור, שמירת 

 ועוד). 

"אופיו של המרחב הציבורי מושפע אמנם מיהדותה של המדינה, אך לא כולם מסכימים שאופי – הסבר

 זה חייב להיות דתי דווקא". כלומר המדינה היא יהודית במובן התרבותי ולא הדתי. 
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 פרק רביעי

גישה זו מדגישה את מימוש ערך השוויון על חשבון פגיעה מסוימת  – הצגסוציאל דמוקרטית.  -. ציין16

בערך החירות בתחום החברתי כלכלי. בגישה זו הקהילה היא במרכז, ויש מחויבות של הקהילה 

הפרטים בתוכה. הגישה דוגלת במעורבות של המדינה, שמטרתה צמצום  למצבם החברתי כלכלי של כל

הפערים בחברה. המדינה עושה זאת באמצעות הפניית כספי המדינה לטובת השקעות באוכלוסיות 

לפי ההחלטה המדינה תשקיע מיליוני שקלים בבתי ספר בפריפריה. כלומר מדובר על  -הסברחלשות. 

תחום הכלכלי חברתית בצורה של השקעת כספי ציבור במטרה מעורבות גדולה יותר של המדינה ב

 לצמצם פערים בחברה בין הפריפריה לבין המרכז. 

 

זכותו של אדם לחיות את חייו ללא חשיפה, ללא התערבות וללא   -הצג. הזכות לפרטיות -ציין. 17

להיות אוטונומי  חדירה לחייו נגד רצונו. זכות זו חשובה, כי היא מבטיחה את מימוש זכותו של האדם

(עצמאי) ולעמוד ברשות עצמו. הזכות מגנה על האדם מפני חדירה פיזית (לביתו, לגופו, לחפציו), מפני 

פרסום מידע על חייו הפרטיים ללא הסכמתו ומפני איסוף מידע על חייו (באמצעות האזנות סתר, 

"אסור היה  – הקטע הסבר לפיצילומים ומעקבים). הזכות לפרטיות נגזרת מתוך הזכות לכבוד. 

 למשטרה לעיין בדואר האלקטרוני ללא ידיעתם". הכניסה לדואר האלקטרוני פגעה בפרטיותם. 

 

זכותו של כל אדם לשמור על רכוש שנצבר על ידו או על ידי משפחתו כחוק, ללא – הצגקניין – ציין. 18

ן הוא כל דבר אשר יש לו ערך סכנה שרכוש זה יגזל ממנו על ידי המדינה או על ידי פרטים אחרים. קניי

. קניין חומרי, הוא כל דבר פיזי שברשות קניין חומרי וקניין רוחניכספי. יש שני סוגים של קניין: 

האדם (קרקע, בית, כסף, רכוש ועוד). קניין רוחני הוא כל דבר שאינו פיזי והוא בעל ערך כלכלי (למשל: 

הרשומה כפטנט, מאמר בעיתון, פרסום כלשהו זכויות יוצרים על יצירה ספרותית, המצאה מדעית 

השימוש בשם "אוסקר" ללא הסכמתה של האקדמיה האמריקנית לקולנוע פגעה  -הסברועוד). 

בזכויות היוצרים של האקדמיה מכיוון שמדובר בסימן רשום וסמל מסחרי שלה. לשימוש בסמל זה יש 

 ימוש בשם. ערך כספי והעיריה הייתה צריכה להשיג הסכמה של האקדמיה לש

 

 

 



 
 

 
 

יש זכות : 1נימוק עמדתי ביחס לחיוב בחוק של כל הורה לחסן את ילדיו היא אמביוולנטית. -טענה.19

למדינה לחייב בחוק את ההורים לחסן מכיוון שאי חיסון עלול להוביל להתפשטות של מחלות מדבקות 

זכות לכל אדם לפעול על פי  : מצד שני יש2נימוק ולפגוע בזכות לחיים ולביטחון של כלל האוכלוסייה. 

צו מצפונו ועל פי ערכיו ואין לחייב אותו לבצע מעשים בניגוד להשקפת עולמו. חיוב החיסון יוביל 

לפגיעה לא מידתית בזכות לחופש המצפון של האזרחים. יש דרכים אחרות לשמור על האוכלוסייה 

 מהתפשטות מחלות מדבקות, למשל מעקב רצוף אחר בריאותם. 

  
 


