
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ראשון

1  . 

הכוונה היא לעקרון המבוסס על "האמנה החברתית" לפיה יש הסכמה –הצג . שלטון החוק– ציין )א

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

לחוק ומחויבים לפעול על פיו. החוק הוא ה"דבק" שמאחד את הפרטים השונים  על כך שכולם כפופים

והקבוצות השונות לכלל מסגרת מדינית אחת, ומונע אנרכיה. החוק צריך להאכף באופן שווה על כלל 

"על פי התקנות באחת העיריות...מי שיפר את התקנות יחויב לשלם קנס כספי", – הסבר האזרחים.

   חוק שקובע שאסור לרחוץ בים בלי מציל.התקנות מהוות את ה

זכותו של אדם לנוע באופן חופשי וללא הגבלה ממקום למקום בתוך   – הצג. חופש התנועה– ציין )ב

תחומי המדינה, וכן לנוע מחוץ למדינה ואליה. חופש התנועה הוא זכות בסיסית, כיוון שפגיעה בו 

האיסור  הסבר ש ההתאגדות, חופש הביטוי ועוד).מונעת מימוש של זכויות אחרות (למשל, מימוש חופ

 להיכנס לים שהוא אזור פתוח וציבורי במדינה פוגעת בחופש לנוע ללא הגבלה בתחומי המדינה.

 

2 . 

על פי התפיסה הדמוקרטית האדם הוא יצור אוטונומי, תבוני, בעל כבוד – הצג. זכויות טבעיות– ציין )א

יות לכל אדם אחר, ולכן יש לו זכויות טבעיות מיום היוולדו. מעצם טבעו. הוא נולד חופשי ושווה זכו

זכויות אלו הן לא זכויות מוענקות לאדם על ידי השלטון, אלא הן שייכות לו מטבעו, ולא ניתן לשלול 

ממנו אותן.  זכויות אלו כוללות את: הזכות לכבוד, הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לחירות, הזכות 

 ן והזכות להליך הוגן. לשוויון, הזכות לקניי

לפי וועדת הבחירות בתשדיר יש מסרים גזעניים, כלומר מדובר בפגיעה בזכות טבעית של –  הסבר

 אנשים שפועלים נגדם באופן גזעני, מפלים אותם לרעה ופוגעים בזכותם לשוויון ולכבוד.
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ך לבטא את מחשבותיו, זכותו של אדם להביע את עצמו בדרכים שונות ובכ– הצג. חופש הביטוי– ציין )ב

עמדותיו, רצונותיו או אינטרסים שלו כלפי אנשים אחרים. דרכי הביטוי הן מגוונות וכוללות שיחה, 

מאמר בתקשורת, פרסום ספר, הפגנה וגם שימוש באמנות. חופש הביטוי הוא חיוני בדמוקרטיה, כי 

בדרכי שלום את האחרים  באמצעותו הפרטים והקבוצות יכולים להציג את עמדותיהם, לנסות לשכנע

לפגיעה ביכולת פסילת התשדיר גרמה – הסבר .ולהבטיח בכך את חלופי השלטון ללא שימוש באלימות

 של נציגי המפלגה לבטא את עמדתם ולנסות לשכנע את האזרחים במדינה שיבחרו בהם.

 

 פרק שני

ות". משמעותו של ולקיבוץ גלוי לעליה יהודיתבהכרזה נאמר "מדינת ישראל תהיה פתוחה  -צגה .3

 המשפט היא שמדינת ישראל הוקמה למען העם היהודי כולו ויש קשר בין המדינה ליהודי התפוצות.

: "אנו קוראים לעם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב העם היהודי בתפוצותההכרזה פונה אל  

 בעליה ובבנין".

 

  – הצג  .4  

ק הקשורה אל התחום שלה (למשל וועדת הכספים כל וועדה דנה בהצעת חו –דיון בהצעת חוק  )א

 בהצעות חוק התקציב, וועדת הרווחה בחוקי רווחה וכו'). 

 הוועדות בודקות את חקיקת המשנה של הרשות המבצעת.  –בדיקת תקנות  )ב

למשל וועדת חוץ ובטחון תדון בנושאי בטחון ובנושאים  –טיפול בנושאים שהובאו בפני הכנסת  )ג

. מטרת הדיונים היא לחשוף את גופי הממשלה השונים לביקורת ולפיקוח של חברי מדיניים וכו'

הוועדות השונות. כך יכולים חברי הכנסת מטעם האופוזיציה לעקוב אחר פעולות  הרשות המבצעת 

 ולחשוף אותן לביקורת ציבורית.

 

צעים שיגבילו את על פי גישת הדמוקרטיה המתגוננת יש זכות לדמוקרטיה להגן על עצמה באמ- הצג .5

התארגנותן של קבוצות אנטי דמוקרטיות המאיימות על המדינה. המדינה מפעילה מספר אמצעים 

להגבלת הקבוצות האנטי דמוקרטיות: הוצאה מחוץ לחוק של קבוצות או ארגונים; פסילה של מפלגה 

 מהתמודדות בבחירות; חוקים האוסרים הסתה גזענית ומגבילים את חופש הביטוי.

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 – צגה .6

 קואליציה רחבה זוכה ליותר לגיטימציה לפעולותיה בקרב הציבור.  •

קואליציה רוחבה מחזקת את ההסכמיות בחברה ומקטינה את המתיחות ואת השסעים בחברה.  •

 הדבר חשוב במיוחד ברגעי משבר לאומיים. 

ל קואליציה חרבה מחזקת את יציבות השלטון ומקטינה את היכולת של מפלגות קטנות ללחוץ ע •

 המפלגות הגדולות באמצעות איום של הפלת הממשלה. 

 לקואליציה רחבה קל יותר לקדם נושאים לחקיקה ולקבל החלטות.  •

 
קבוע בשיטת הבחירות היחסית כדי לאזן בין היצוגיות לבין היציבות השלטונית נהוג ל -: יתרוןהצג . 7

חסימה לא תיוצג בפרלמנט. חסימה". מפלגה שזכתה באחוז מסך הקולות שהוא נמוך מאחוז ה"אחוז 

 כך מגבילים את מספר המפלגות בפרלמנט ומחזקים את היציבות.

עקרון הייצוגיות נפגע, כי יש מפלגות שציבור בחר בהן אבל לא הצליחו לעבור את אחוז  -חסרון

 .החסימה ולכן לא יזכו לייצוג בכנסת

 

. החוקה מגבילה את השלטון כי החוקה היא אמצעי להגבלת השלטון (לצד אמצעים נוספים) –הצג    . 8

היא מעגנת את זכויות האדם והאזרח, מונעת מהשלטון להשתמש בכוחו לרעה ומונעת את עריצות 

תפקיד נוסף של החוקה הוא להגדיר במפורש את תפקידי רשויות השלטון ואת  הרוב על המיעוט.

 סמכויותיהן.

וה לצדק דן בג"ץ כערכאה ראשונה בית המשפט העליון משמש באחד מתפקידיו כבית משפט גב       

ואחרונה בעניינים שבין האזרח לרשויות השלטון. בג"ץ אינו יוזם את פעולתו אלא פועל רק לאחר 

שפנו אלו באמצעות עתירה בכתב. מדובר בעיקר בנושאים השייכים למשפט החוקתי (קונסטיטוציוני). 

ות שרירותיות של רשויות השלטון, בג"ץ משמש תמיכה לפרטים ולקבוצות מיעוט אשר נפגעו מפעול

או מאפליה שלא נעשתה על פי חוק. פסיקותיו של בג"ץ במקרים השונים אשר בהם דן הפכו עם 

השנים למעין חקיקה שיפוטית. זוהי מגילת זכויות אדם ואזרח אשר לא קבועה בחוק אלא בפסיקה, 

ת התפקיד של חוקה בעיגון והיא מנחה את רשויות השלטון בפעולותיהן. בכך בית המשפט ממלא א

 זכויות האדם במדינה.  

 
הכוונה במדינת רווחה היא למדינה דמוקרטית שמקיימת כלכלה חופשית וקפיטליסטית לצד  –הצג    .9

מחוייבות של המדינה להעניק "רשת ביטחון" לאזרחים נזקקי סעד, וכן מחוייבות של המדינה להעניק 

. כלומר, לממש את הזכויות החברתיות של האזרחים שירותים חברתיים לכלל האזרחים במדינה

במדינה, כמו הזכות לדיור, לחינוך, לבריאות, לשכר הוגן ולרמת חיים סבירה. כל מדינה קובעת מהי 

 רמת הסעד שהיא מעניקה לנזקקים וכן מהי רמת הזכויות החברתיות שהיא מעוניינת לממש. 

 

 



                                                                           

 

שהיא פועלת לסייע לנזקקים שהופלו לרעה  מדינת רווחה מממשת מדיניות של העדפה מתקנת בכך

חיים שלהם בעבר על ידי המדינה וכעת המדינה מעניקה להם עדיפות בתקציבים כדי לשפר את רמת ה

   מול כלל האוכלוסייה.  וויוןולהביא אותם למצב של ש

  

 (אשכול א') -פרק שלישי

שר מאמצים את השקפת העולם הכוונה  היא לדמוקרטיה מהותית, כא – דמוקרטיה כערך – הצג. 10

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

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

ליזם והסובלנות. בכך בקטע מציינים את החשיבות של מימוש עקרון הפלורהסבר:  הפורמלי.

 מתייחסים לדמוקרטיה מהותית כערך.

 

על פי גישה זו מדינת ישראל היא מדינה חילונית השואפת  –מדינת לאום יהודית תרבותית  – הצג. 11

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

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

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

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

 רשמית ועוד). 

יהדות והמורשת היהודית ולהכיר בדעות ובפרשנויות שונות, וכך גם "חשוב ללמד את ערכי ה– הסבר

כלומר גם חילונים קשורים ליהדות כתרבות  .יהודים שאינם שומרים מצוות יוכלו לבטא את יהדותם"

 ולא כדת.

 

הציבור האורתודוקסי וכן חלק מהציבור המסורתי מגדירים מיהו יהודי על פי ההגדרה של  – הצג. 12

ת, לפיה יהודי הוא בן לאם יהודיה או מי שנתגייר על פי ההלכה (כלומר עבר ברית ההלכה היהודי

מילה, טבילה והתחייב לקיים מצוות). לעומת זאת, רוב החילונים מגדירים יהודי כמי שמגדיר כך את 

עצמו, מזדהה עם העם היהודי ותורם למדינת ישראל. עבור החילונים אין משמעות אם הוא "בן לאם 

או "בן לאב יהודי". חלק מהציבור החילוני גם דורש הכרה של המדינה בגיור רפורמי או  יהודיה"

הכותב תומך בהכרה בזרמים – הסבר קונסרבטיבי ולא רק בגיור האורתודוכסי הנעשה בארץ. 

השונים שמפרשים את היהדות בדרכים שונות ורוצה שכל הזרמים בדת היהודית יוכלו לעסוק 

 . השאיר את המונופול בנושא לזרם האורתודוכסיבנושאים דתיים ולא ל

 

 

 

 



                                                                           

 

 

 למגזר הערבי והדרוזי-אשכול ב'

 למגזר הערבי והדרוזי.. 13

 .למגזר הערבי והדרוזי.14

 .למגזר הערבי והדרוזי.15

 

 פרק רביעי

הדמוקרטיה כפי שהיתה נהוגה ביוון הקלאסית באתונה. בדמוקרטיה  -הצג. דמוקרטיה ישירה-ציין . 16

שליט, כלומר הוא משתתף בפועל בקבלת ההחלטות במדינה. האמצעי של משאל עם כזו העם הוא ה

"לדעתם בדרך זו יוכלו -הסבר. בדמוקרטיה המודרנית מהווה סוג של מימוש של דמוקרטיה ישירה.

 כל האזרחים להשתתף באופן פעיל הניהול ענייני המדינה בחקיקת חוקים ובקבלת החלטות".

 

הסבר לפי . כאשר מדגישים את השייכות למסגרת הפורמלית של המדינה– הצג מרכיב אזרחי -ציין  .17

 הנשאלים התייחסו לקשר שלהם אל המדינה ולא לדת כלשהי או לעם כלשהו. – הקטע

 

מנגנוני ביקורת הכוללים גופים, אזרחים או קבוצות  – הצגמנגנון פיקוח בלתי פורמלי.  – ציין. 18

הבטיח שלא יחרוג מסמכויותיו. אמצעי התקשורת (המדיה) המבקשים לבקר את השלטון מיוזמתם ול

קוט עמדה. הרשתות השונים מספקים לציבור מידע חיוני לציבור כדי שיוכל לגבש עמדות ולנ

מדובר על יוזמה של אזרחים ולא על גוף  –הסבר לפי הקטע ט הן חלק מהמדיה. נרהחברתיות באינט

  ון נעזר באמצעי התקשורת כדי לפקח על השלטון.שפועל בתוקף של חוק המגדיר את סמכותו. הארג

 

למדינה יש זכות : 1נימוק  להצביע. 17מתנגד להצעת החוק שתאפשר לאזרחים בגיל  אני -טענה .19

להפעיל מדיניות של הבחנה בין אדם בוגר שמבחינה מנטלית הוא כשיר לקבל החלטות שישפיעו על כל 

נימוק ינו כשיר עדיין לקבל החלטות בסדר גודל כזה. אזרחי המדינה לבין אדם קטין שהחוק קובע שא

, תשלום מיסים אינו נושא עדיין בחובות האזרח שיש על אדם בוגר, כמו שירות בצבא 17אדם בגיל : 2

 וכו' ולכן לא הגיוני שייהנה מזכויות האזרח לבחור לכנסת. 

  

 


