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 כנסת ישראל -הרשות המחוקקת
 

 120הפרלמנט הישראלי מייצג את ריבונות האזרחים )עיקרון שלטון העם( ומונה /בית הנבחרים

 נציגי כל הסיעות, המייצגים את העמדות השונות בחברה. -חברים

 

 נציגי מפלגה בכנסת. ייתכן ששתי מפלגות יקיימו בכנסת סיעה אחת. סיעה )מושג רקע(:

 

סיעות של מפלגות שונות, המהוות רוב בכנסת ותומכות מהכנסת בממשלה על סמך  :קואליציה

 הסכמים קואליציוניים.

 

סיעות של מפלגות שונות בכנסת, המהוות מיעוט בכנסת, אינן שותפות בממשלה  :אופוזיציה

 לבקר את השלטון ולפקח עליו ולהשתתף בחקיקה ובוועדות הכנסת ושתפקידיהן הם:

 

 

 וועדות מליאה

חברי  120גוף המרכזי, בו חברים כל ה

הכנסת, בו מתבצעת עבודת הכנסת, ובו 

מתקבלות רוב ההחלטות, על פי הצבעת רוב 

חברי הכנסת הנמצאים באותו הזמן באולם 

 המליאה.

 

 הנושאים העיקריים במליאה הם:

 לסדר היוםהצעה  .1

 שאילתה .2

 הצעת חוק .3

 הצבעת אי אמון בממשלה .4

 

על מנת לייעל את עבודת הכנסת )בירור 

פרטים לעומק, היוועצות עם מומחים, 

שיתוף הציבור(, חלק גדול מעבודת חבר 

כנסת היא להשתתף בוועדות הכנסת, שלכל 

אחת יש תחום מוגדר משלה )ועדת הכספים, 

יים ועדת החינוך וכו'(. הנושאים העיקר

 בוועדות הם:

דיון על פרטי הצעות חוק וניסוח הצעות  .1

 חוק.

 אישור חקיקת משנה .2

 

 

  



 

 

 תפקידי הכנסת

 

 קישור לנושאים אחרים הצגה ציון התפקיד

 :הכנסת הואהעיקרי של תפקידה  רשות מחוקקת

להם כל האזרחים  -לחוקק חוקים

 ורשויות השלטון צריכים לציית.

 עיקרון הגבלת שלטון •

 שלטון החוקעיקרון  •

 המובן הפורמלי של שלטון החוק •

 המובן הפורמלי של הדמוקרטיה •

כינון חוקי יסוד, אשר יהוו חלק מחוקה  רשות מכוננת

 עתידית.

-)כפי שמוזכר בפסקה ה כתיבת חוקה

 של הכרזת העצמאות(. 2

 עיקרון הגבלת שלטון •

 חוקה בישראל •

 המובן הפורמלי של שלטון החוק •

 הדמוקרטיההמובן הפורמלי של  •

 לפיקוחלי מאפור מנגנוןהכנסת מהווה  פיקוח וביקורת

באמצעות  על הממשלה ובקרה

אופוזיציה, הצבעות אי אמון, אישור 

 הקמת הממשלה, אישור חוק התקציב(

 עיקרון הגבלת שלטון •

 

 מבטאת את ריבונות האזרחיםהכנסת  ייצוג האזרחים

מייצגת את הדעות השונות במדינה ו

 בחברה בישראל

 עיקרון שלטון העם •

 עיקרון הפלורליזם •

 

מינוי בעלי 

 תפקידים

ממנה/בוחרת בכירים כמו נשיא הכנסת 

 המדינה ומבקר המדינה
פיקוח וביקורת על השלטון  •

 בישראל

 נשיא המדינה •

 

 

על מנת לפקח על הממשלה במשטר הפרלמנטארי הישראלי, הכנסת  הצבעת אי אמון: ❖

מחברי הכנסת נגד הממשלה ובעד  61יכולה להפיל את הממשלה באמצעות הצבעת לפחות 

 מועמד אחר לראשות הממשלה.

 

קובע את תקציב המדינה לשנה, ומשמש את הכנסת כדי לפקח ולבקר את  חוק התקציב: ❖

אי אישור חוק התקציב משמעו אי אמון בממשלה,  הממשלה ואת סדר העדיפויות שלה. 

 כי על פי חוק, אם החוק לא עובר תוך זמן מסויים, הממשלה מתפרקת.

  



 

 

 שאלות

משטר דמוקרטי מבוסס על קיומה של מערכת ערכים ועקרונות החשובים לחברה " .1

הכוח מקור  –שהיא דמוקרטיה פרלמנטרית מובהקת , בישראל. ומאפשרים לה לתפקד ביעילות
הכנסת אמורה לבטא את מגוון הדעות הפוליטיות . של הכנסת בהיותה הגוף השלטוני הנבחר

 .מוסמכת להכריע הכרעות חשובות אהרווחות בציבור והי

אולם מדי פעם מתקיימים מהלכים פוליטיים שיש בהם כדי לשנות את יחסי הכוחות בין 
שנתי. -ה הצעת חוק תקציב דורשויות השלטון. לדוגמה, אחד הצעדים שנקטה הממשלה הי

בעבר, הממשלה הייתה חייבת לקבל בכל שנה אישור מידי הכנסת לתקציב לאותה שנה. הצבעה 
של הכנסת נגד התקציב מביאה לסיום כהונתה של הממשלה. כיום זקוקה הממשלה לאישור 

ידי הכנסת אחת לשנתיים בלבד, ויש הטוענים ששינוי החוק מאפשר לממשלה -התקציב על
 ופש פעולה רחב מדי ובכך פוגע במעמדה של הכנסת.ח

העובדה שהכנסת אישרה את חוק משאל העם היא דוגמה נוספת לכך. משאל עם כשלעצמו 
אינו פסול אבל כוחה של הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו נשען על הנכונות של כולם לפעול על 

שראל. לפיכך המשמעות פי הכללים המקובלים שעליהם מבוסס המשטר הדמוקרטי של מדינת י
של אימות חוק משאל העם היא לדעתי פגיעה במעמדה של הכנסת בהיותה המוסד המכריע 

 "בדמוקרטיה שלנו.
 (31/01/2008)מעובד על פי מאמר מאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

את תשובתך על פי  הסבר .תפקיד של הכנסת הבא לידי ביטוי בפסקה הראשונה והצגציין  •

 .הקטע

 תפקידים של הכנסת. שניהצג  .2

 עדות הכנסת.ותפקידים של ו שניהצג  .3

חברי כנסת רבים בישראל טוענים יש להקים בית משפט מיוחד שיעסוק בעניינים " .4

ולשם כך יש , בעניינים אלה יש להכריע לפי העמדות המקובלות בציבור, לדבריהם. חוקתיים
אני סבור שהצעה זו היא . השונים בחברהצורך בבית משפט שהרכבו ישקף את הגוונים 

ובישראל אין חוקה , משום שלדעתי בית משפט כזה צריך לפסוק רק לפי חוקה כתובה, בעייתית
 .כזו

כמו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים  –החברה בישראל היא חברה שיש בה ניגודים רבים 
וצות בחברה חריפים, יש לקבוצות ומגוון דעות פוליטיות מנוגדות. על אף שהניגודים בין הקב –

אלה תפיסה בסיסית משותפת "כללי המשחק" שעל פיהם המדינה מתנהלת. אם יקום בית 
הוא יפגע  ךלטת בעניינים שנויים במחלוקת, וכמשפט לחוקה, הוא ייאלץ להגיע להכרעה מוח

 שנשמר בין הקבוצות. ןאיזון העדיב



 

 

ה, עלינו לקבוע בישראל חוקה כתובה, בהקמת בית משפט לענייני חוק םלפני שאנו דני
ל עוד אין בישראל חוקה כזו, עדיף כ להכריע בנושאים שנויים במחלוקת. שתקבע כיצד

המוסד הריבוני העליון במדינה.  אשההכרעות בנושאים עקרוניים יתקבלו על ידי הכנסת, שהי
עקרוניות, על הכנסת משקפת את העמדות השונות שרווחות בציבור, וכאשר מתעוררות שאלות 

נציגי הציבור להכריע בהן. רק כך נוכל להתמודד בצורה טובה עם המחלוקות בחברה ונשמור 
 "על יציבותה.

 (.04/03/2009, ידיעות אחרונות)מעובד על פי מאמר מעיתון 

את  הסבר .ציין והסבר את התפקיד של הכנסת הבא לידי ביטוי בדברי כותב המאמר •

 .תשובתך על פי הקטע

 

  



 

 

 הרשות המבצעת: הממשלה

 פקידי הממשלהת

 קביעת מדיניות וביצועה .1

 .קבלת החלטות בתחומים שונים שמשרדי הממשלה אחראים עליהם •

 .העברת הוראות כיצד לפעול על פי החלטות אלו •

 

 סמכות שיורית )מה שנשאר( .2

 .פעולה בכל תחום שלא ניתן על פי חוק לרשות אחרת •

 .סמכות שיוריתאסור לפגוע בזכויות אדם באמצעות  •

 

 חקיקת משנה .3

 .כוללת צווים, תקנות או חוקי עזר עירוניים •

 מסוים.מפרטת את העקרונות של חוק ראשי  •

 .נכתבת על ידי הממשלה, השרים או השלטון המקומי •

 .לאפשר את ביצוע החוק ולקדם את מטרותיו -מטרתה •

 .אסור לחקיקת משנה לסטור חקיקה ראשית •

  

 תקנות לשעת חירום. 4
 

 ת הגנה על המדינה, ביטחון הציבורהממשלה מוסמכת להתקין תקנה לשעת חירום לטוב •

 וקיום אספקה ושירותים חיוניים. 

 למרות שהן תקנות משנה, הן יכולות לגבור על הוראת החוק )חוץ מחוקי יסוד(. •

לפי החוק ניתן להפעיל תקנות אלה רק כאשר מוכרז במדינה מצב חירום )ע"י הכנסת(.  •

 מאז הקמת המדינה מוכרז בה על ידי הכנסת מצב חירום בכל שנה מחדש.בפועל, 

  



 

 

 סוגי אחריות

 :אחריות ממשלתית משותפת

 חברי הממשלה )כלומר: ראש הממשלה וכל השרים(. כלתקפה וחלה על  •

לכל ההחלטות והפעולות שהתקבלו  הממשלה כולה נושאת באחריות משמעותה: •

 ובוצעו. 

להביע ביקורת על החלטות או פעולות, רק במעגל פנימי, השרים יכולים להתנגד או  •

  על כולם להציג חזות אחידה . -בישיבות ממשלה. כלפי חוץ

 בפומבי: -אם שר מעוניין לצאת נגד/בביקורת כלפי החלטת הממשלה

 עליו להתפטר קודם, או שהוא יפוטר!. 

 

 אחריות מיניסטריאלית:

 והמשרד שהוא עומד בראשו.מוטלת על כל שר בממשלה, במסגרת תפקידו  •

משמעותה: השר אחראי על כל הפעולות שבוצעו בתחום משרדו, גם אם לא ידע עליהן  •

 או קיבל מידע שקרי בנושא.

 -בין היתר, על השר לתת דין וחשבון לציבור, לכנסת, לראש הממשלה ולממשלה עצמה •

 ולענות על כל השאילתות, הצעות לסדר היום והשאלות שמוצגות בפניו.

 

 

  
 אחריות מיניסטריאלית אחריות ממשלתית משותפת 

על כל שר 

 בממשלה

רת פומבית להימנע מלהעביר ביקו

 נגד בכנסתצביע או לה

ולענות על שאילתות והצעות לדווח לכנסת 

 לסדר יום

, שהתקבלו כל החלטות הממשלה על

 כגוף אחד בהכרעת רוב, ופעולותיה

 על הפעולות שבוצעו בתחום משרדו

הן נעשו ללא ידיעתו או אם קיבל מידע  הוא התנגד אליהן גם אם

 שקרי עליהן



 

 

 שאלות

. בישיבת הממשלה נערך דיון בעניין תכנית לפיתוח תחבורה מהנגב והגליל אל מרכז הארץ .1

בסיום הדיון נערכה . כמה מהשרים שהשתתפו בדיון התנגדו לתכנית בטענה שהיא יקרה מדי

לאחר אישור . ארבעה התנגדו ואחד נמנע, התכנית  בעדעשר שרים הצביעו -תשעה. הצבעה

כאשר הוצגה . התכנית קרא ראש הממשלה לשרים להסביר לציבור את ההחלטה שהתקבלה

 .גם אלה שבזמן הדיון התנגדו לה, ההחלטה בכלי התקשות הצדיקו אותה כל השרים

 .את תשובתך על פי הקטע הסבר. האחריות שבה נהגו שרי הממשלה סוגאת  והצגציין  •

 
הוא עשה . לפני כמה שנים יזם ראש המועצה ביישוב שבו אני גר הקמת מוזיאון עירוני" .2

זאת כדי להציג את תולדות היישוב ואת העושר התרבותי והייחוד של מגוון הקבוצות 
לכן נגרמו לרשות , העלות של הקמת מוזיאון חרגה בהרבה מהתקציב שנקבע לה. החיות בו

והיא לא יכלה לספר לתושבים את כל השירותים שהיא אמורה , מית הפסדים כספייםהמקו
 .לספר להם

בעקבות המצב הכלכלי הקשה של הרשות המקומית, הודיע שר הפנים שהוא ידיח 
את ראש המועצה מתפקידו וימנה אנשים מטעמו שינהלו את ענייני הרשות. לדבריו, הדאגה 

יות היא אחד התפקידים החשובים ביותר של משרד לפעילות תקינה של הקשויות המקומ
הפנים, ועל השר לנקוט צעד זה כאשר הרשות המקומית אינה מספקת לתושבים שירותים 

 בסיסיים.
ידוע לי ששר הפנים מוסמך להדיח את ראש המועצה, אולם לדעתי זהו צעד קיצוני 

מקום, ואין לנקוט צעד שצריך היה להימנע ממנו. זו התערבות עמוקה מדי בניהול ענייני ה
זה לפני שמנסים לפעול בדרכים אחרות לשיפור המצב. אם שר הפנים חושב שיש להחליף 
את קרש המועצה עליו להורות על הקדמת הבחירות לרשות המקומית. כך יוכל ציבור 
התושבים להחליט בעצמו מי ינהל את ענייני המקום וראש המועצה שייבחר יוכל לפעול לא 

 "ושבים אלא גם בשמם.רק למען הת
 (25/09/2011)מעובד על פי מאמר מהאתר "אח'ברנא" אוחזר בתאריך 

•  

שבא לידי ביטוי בדברי שר ( ממשלתית או מיניסטריאלית)את סוג האחריות  והצגציין  -

 .את תשובתך על פי הקטע הסבר .הפנים

 

 .הסבר מהי אחריות מיניסטריאלית .3
 

 ".חקיקת משנה"הצג את המושג  .4

 



 

 

 בתי המשפט -הרשות השופטת 

 סוגי משפט 

 משפט חוקתי/בג"צ משפט אזרחי משפט פלילי  

תחום 

 עיסוק

עברות על החוק 

הפוגעות בביטחון 

הציבור, בסדר 

החברתי או 

 .בביטחון המדינה

סכסוכים בין אדם 

לחברו )אי קיום חוזה, 

 .חוב, ירושה(

פגיעה בזכויות על ידי רשות 

 .שלטונית

 .אדם או ארגון -עותר .אדם או ארגון המדינה תובע

אדם או  -נאשם נתבע

 .ארגון

 .רשות שלטונית -משיבה .אדם או ארגון

האם מגיע לנאשם  החלטה

מאסר או  -עונש

 .קנס

מי מהצדדים צודק על 

פי חוקי הראיות, 

וקביעת פיצוי במקרה 

הצורך או ביצוע 

הוראות אחרות של 

 .בית המשפט

 צווים )יש לזכור אחד(

הוראה לרשות  על תנאי:צו  ▪

המשיבה להופיע בפני בג"צ 

 .ולהציג את עמדתה

: הוראה לרשות צו ביניים ▪

השלטונית להקפיא את המצב 

הקיים עד לסיום הדיון 

 .בעתירה

: ההחלטה בסיום צו החלטי ▪

קבלת העתירה על ידי  –הדיון 

בג"צ/ביטול החלטת 

 .הרשות/הנחייה כיצג לפעול

 

 ביקורת שיפוטית

של בתי המשפט על הרשות המחוקקת והמבצעת באמצעות פסילת חוקים, המנוגדים ביקורת 

 לחוקי יסוד. 

 

: האם זה נכון שבית המשפט יפסול חוקים, שנחקקו על ידי נציגי העם בהכרעת מחלוקת ציבורית

 רוב )הרשות המחוקקת(.

 



 

 

 גישות לפירוש החוק/מרות החוק

 

 תלותה של הרשות השופטת-אי -עקרון שמנחה את הרשות השופטת 

  חוק.רק ל הכפיפותעצמאות המערכת המשפטית בקבלת החלטותיה ו

 למי עלולה הרשות השופטת להיות כפופה?

 אישיים.-לחצים כלכלייםות המבצעת, התקשורת, הרשות המחוקקת, אזרחים, לדעת קהל, שהר

 מטרות אי התלות הן:

על מנת לא ימנע מלפנות לבתי , טיםאמון הציבור באובייקטיביות בתי המשפט והשופ •

 .המשפט

 .מימוש הזכות להליך הוגן •

 שמירה על עקרון שלטון החוק. •

 )לזכור שני אמצעים( איך? אמצעים להבטחת אי התלות

 סקים לפיו.השופטים כפופים רק לחוק ופו -מרות החוק •

שכר השופטים גבוה ונקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסת )מצמצם  -תנאי העסקת שופטים •

 את הסכנה בקבלת שוחד(.

משך כהונת שופט הוא עד גיל פרישה )מצמצם את הסכנה שאיום בפיטורים ישפיע על  •

 עבודתם ועל החלטותיהם(.

 אסור לשופט לשמש בכל תפקיד פוליטי. •

 אך ורק בגין עבירות חמורות ולא בגין תוכן פסקי הדין שלו.הדחת שופט תיעשה  •

חסינות מפני אחריות אזרחית בגין הכרעות שיפוטיות ומפני חקירה פלילית  -חסינות שופטים •

 )ללא אישור היועמ"ש(.

האקטיביסטית/אקטיביזם הגישה  הגישה הפורמליסטית 

 שיפוטי

 מרחיבה של בתי המשפט מצומצמת של בתי המשפט מדיניות

על פיה, על 

 השופט

לשפוט על פי חוקים שחוקקו על 

 ידי הרשות המחוקקת

על השופט לבדוק האם שיקול הדעת של 

הממשלה בהחלטותיה הוא סביר בעיניו 

ולבטל חוקים שהכנסת חוקקה 

סוד, ובכך המנוגדים בעיניו לחוקי י

בעצם להתערב בפעולות של הרשויות 

 האחרות.



 

 

 שאלות
עורכת של עיתון מקומי פרסמה כתבה ובה היא טענה כי ראש עירייה מסוים אינו ראוי לכהן  .1

ראש העירייה נבחר על בסיס מידע שקרי שהפיץ בציבור במסמך שבו , תהלטענ. בתפקידו

 .פירט את כישוריו והשכלתו במהלך תעמולת הבחירות

בתגובה לכתבה הגיש ראש העירייה לבית משפט השלום תביעת לשון הרע נגד עורכת 

שמו העיתון. הוא דרש מעורכת העיתון פיצוי כספי על הנזק שנגרם לו לכאורה בגלל פגיעה ב

הטוב.בבית המשפט הוכח שהדברים שנכתבו בכתבה נכונים והתביעה אינה מוצדקת לפיכך 

 דחה בית המשפט את התביעה.

אליו הופנתה התביעה של ראש ( חוקתי, אזרחי, פלילי)את סוג המשפט  ציין והצג -

 .כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע הסבר. העירייה

 

 .הבדלים בין המשפט הפלילי למשפט האזרחי שניהצג  .2
 

 של הרשות השופטת תלות-אמצעים להבטחת אי שניהצג  .3
 

ממשלת ישראל החליטה לייצא למדינות אחרות חלק מן הגז הטבעי שהתגלה מול חופי  .4

ארגוני סביבה וחברי כנסת מן האופוזיציה הגישו עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק . הארץ

השופט הוציא צו ובו דרש מן המדינה להשיב בתוך שלושים יום על . זונגד החלטה ( ץ"בג)

 .ולהפסיק את יצוא הגז בפרק זמן זה, העתירות שהוגשו

כיצד צו זה בא לידי  הסבר (.צו החלטי או צו על תנאי)ץ "את הצו שהוציא בג ציין והצג •

 .ביטוי בקטע

 

 .מסוגי המשפט בישראל שנייםהצג  .5
 

 ?ברשויות השלטון האחרות( עצמאית)תלויה -השופטת תהיה בלתימדוע חשוב שהרשות  .6

 .כפי שהיא באה לידי ביטוי במדינת ישראל, תלות זו-דוגמאות לאי שתיהצג 

 

 

וגישה זו , ץ נוקטים גישה שיפוטית אקטיביסטית"בשנים האחרונות חלק משופטי בג" .7
ה שהגישו אזרחים בעקבות עתיר, לדוגמה. נתקלה לעיתים בהתנגדות מצד גורמים שונים

ץ שאף כי המדינה כבר השתמשה בכל הסכום "פסק בג, נגד המדינה בעניין בניית מקלטים
היא חייבת להמשיך לממן בניית מקלטים כדי לשמור , שנקבע בתקציב המדינה לצורך זה
 .על חייהם וביטחונם של האזרחים



 

 

אסור לבג"ץ  אחד השרים הביע התנגדות נמרצת לפסיקה זו. לטענת השר בשום מקרה
להתערב בעניינים שבסמכות הממשלה, ובמקרה זה התערבותו פגעה בעיקרון דמוקרטי חשוב. 
לדבריו, בג"ץ אמור לעסוק רק בעניינים משפטיים, ואילו ניהול המדינה מסור כולו לידי 
הממשלה. ממשלת ישראל היא הנושאת באחריות למעשיה, ואם ייגרם משבר כלכלי בגלל 

 לו בתקציב, לא בג"ץ ייאלץ להתמודד עם המשבר, אלא הממשלה.הוצאות שלא נכל
בניגוד לשר, אני חושב שבמקרים מסוימים בג"ץ לא רק רשאי להתערב בפעילות 
הממשלה ולפקח עליה, אלא אף חייב לעשות זאת. בכך בג"ץ יכול אף לתרום להשגת המטרה 

 –עיקרון דמוקרטי אחר של אותו עיקרון דמוקרטי. עם זאת, בג"ץ נאלץ לפגוע בשם כך ב
משום שהממשלה תפעל במקרה זה מכוח  –הריבונות של ציבור האזרחים בניהול ענייני המדינה 

פסיקת בית המפשט ולא מכוחו של הציבור. אף על פי כן, לדעתי פגיעה זו מוצדקת מפני 
 "שמטרתה לשמור על זכויותיהם של האזרחים עצמם.

הסבר כיצד  .הצג גישה זו. יפוטית אקטיביסטיתץ נוקט גישה ש"לדברי כותב המאמר בג •

 .גישה זו באה לידי ביטוי בדוגמה שמביא כותב המאמר

  



 

 

 עקרונות המשטר הדמוקרטי
 

 

  

העיקרון 

 )ציין(

 מילות זיהוי הגדרה )הצג(

שלטון 

 העם

מקור הסמכות של השלטון, אותו הם בוחרים ככלל האזרחים ריבונות 

 בחוק.באמצעות נציגים לזמן קצוב המוגדר 

 , ציבור, קהלב.ח.ר

הכרעת 

 הרוב

המחייבות את כולם, מתקבלות על פי הדעה בה תומכים קבלת החלטות, 

 רוב האוכלוסייה/נציגים/מצביעים. 

 הצבעה

ולהימנע  רח חייוכבוד לדעותיו ולאו לתתהשונה והחריג,  יש לקבל את סובלנות

עמדותיו  כלפיגם  מאלימות מילולית או פיזית והפעלת סמכות שלטונית 

 .מרגיזותה ו/אוביקורתיות ה

 חריג, יוצא דופן, שונה ממני

צות ועידודם של ריבוי/מגוון דעות/עמדות של אנשים או קבו ערךהכרה ב פלורליזם

 דותיהם.לבטא את דעותיהם ועמ

 שוני, מגוון, ריבוי

הסכמה רחבה בין קבוצות בחברה על כללי משחק בסיסיים או על  הסכמיות

הבסיסי של החברה והמדינה, למען חיזוק היציבות והחיים אופייה 

 המשותפים, למרות חילוקי הדעות.

כללי משחק, הסכמים, 

 , פשרותהסדרים

הגבלת 

 שלטון

השלטון מחזיק באמצעים רבים )כלכליים, אנושיים, מקורות מידע, 

 מה רבה, וכדי שלא ינצל אותה לרעהמנגנוני אכיפה(, המעניקים לו עוצ

 יש למנוע את עריצותו. כויות האדם, האזרח והמיעוט,ויפגע בז

 פ.ק.ח.

 ר.ב.ק

הפרדת 

 רשויות

כדי להגביל את השלטון, למנוע ריכוז הכוח בידי גורם שלטוני אחד 

 -את הכוח השלטוני לשלוש רשויות : פיצולולהגן על זכויות האדם

מחוקקת, מבצעת ושופטת. לכל רשות סמכויות ייחודיות, אך לא 

מוחלטות, כך שכל רשות היא גם מחוקקת, גם מבצעת וגם שופטת, 

 ומתקיימת ביניהן יחסי איזון וריסון באמצעות איזונים ובלמים.

 ."זה לא הכנסת. זו הממשלה"

זאת לא הממשלה, זוהי "

 ."השופטתהרשות 

ויכוחי סמכות ותפקיד בין 

 רשויות.

שלטון 

 החוק

החוק נחקק ע"י הרשות המחוקקת בתהליך דמוקרטי. קיימת מערכת 

כפופים כאחד כפופים לה,  אזרחים ורשויות השלטון חוקים אחת שה

 לחוק, שווים בפניו וחייבים לציית לו.

 כללים, תקנות, חוקים

דמוקרטיה 

 מתגוננת

דמוקרטי, עקרונותיו )כללי משחק וערכים( ואופי הגנה על המשטר ה

המדינה מפני אדם או קבוצה שמנצלים את הכלים הדמוקרטיים כדי 

 לפגוע, וזאת באמצעות אמצעים אנטי דמוקרטיים, כמו צנזורה

צנזורה, מעצר מנהלי, מניעת 

 מועמדות בבחירות



 

 

 שאלות

. קריאות פוגעניות כלפי שחקניםבמגרשי כדורגל נפוצה התופעה שבה אוהדים קוראים  .1

בתכנית שגיבשה . התופעה( לחיסול)ההתאחדות לכדורגל החליטה לגבש תכנית למיגור 

, מקבוצות יריבות םמפגשים בין אוהדים לשחקני: ההתאחדות מוצעות דרכי פעולה שונות

שה ופנייה למוסדות חינוך בבק, קריאה מפורשת להימנע מגידופים במגרשי הכדורגל והיציעים

 .להקצות שעות לימוד בנושא

 .שהנחה את ההתאחדות לכדורגל בגיבוש תכניתה העיקרון הדמוקרטיציין והצג את  •

 .הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע

 

2.  

כל מערכת בחירות מעוררת בי התלבטות לאיזו מפלגה להצביע ממגוון המפלגות 
עולמי, אך הסיכוי שהיא תיכנס  המתמודדות בבחירות: למפלגה הקטנה המבטאת את השקפת

לכנסת קלוש ביותר, או למפלגה גדולה כדי לחזק אותה ולתת לה סיכוי להרכיב ממשלה יציבה. 
במערכת החירות האחרונה התמודדו מפלגות רבות, והחלטתי ללמוד על המפלגות שאני 

ורת, ורק מתלבטת ביניהן על פי המצע שלהן ועל פי הסיקור של מערכת הבחירות באמצעי התקש
 אז להחליט למי להצביע.

אולם התברר לי שיש מפלגות שהודיעו כי הן אינן מתכוונות להציג מצע לפני הבחירות, 
 משום שלדעתן על הבוחרים להחליט במי לבחור על פי העשייה של המפלגה בעבר.

התקשורת  יגם הציפייה שהתקשורת תסייע לי להחליט למי להצביע לא התממשה. כל
קו בפרסום סקרים על אחוזי בוחרים ולא בפרסום תכנים מהותיים. במחקרים השונים עס

במידה מספקת  מפרסמתנמצא שהתקשורת אינה  ,שבדקו תכנים של סיקור מערכת הבחירות
 את המידע שהבוחר זקוק לו כדי להחליט למי להצביע ביום הבחירות.
גורמים לאזרחים, שהם מבחינתי, היעדר מצע מצד אחד וסיקור תקשורתי חסר מצד אחר 

 הבוחרים הפוטנציאליים, להיות אדישים ולעיתים אף לא להצביע בבחירות.
עניין נוסף המשפיע על ההצבעה למפלגה הוא הדרך שבה נקבעת רשימת המועמדים שלה 
לבחירות. על פי שיטה אחת, אדם אחד מרכיב את המועמדים של למפלגה, אך לא ברור אם 

ייצגו את ציבור הבוחרים או שהם יהיו מחויבים לאדם שכלל  המועמדים שנכללו ברשימה
אותם ברשימת המפלגה שלו. על פי שיטה אחרת, הרשימה נקבעת בהליך בחירות שמתקיים על 
ידי חברי המפלגה לפני הבחירות לכנסת. שיטה זו מעניקה יתרון למועמדים בעלי ממון ומונעת 

שלהשתתפות במערכת בחירות נדרשת השקעה  ממי שאינו בעל ממון את הסיכוי להיבחר, משום
כספית גדולה. בעיניי זהו החיסרון הגדול של שיטה זו המשפיעה לרעה על תדמית המפלגה בעיני 

 הבוחר.
 (09/01/13, וואלה )מעובד על פי •



 

 

 .הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע .הפלורליזםהצג את עקרון   •
 

לאחרונה התעורר . השופטים בבית המשפט העליון הברית נשיא המדינה ממנה את-בארצות .3

 .דיון ציבורי בשאלה אם לשנות את שיטת המינוי

וכאשר הוא ממנה בעלי , התומכים בשיטה טענו שהנשיא נבחר על ידי ציבור האזרחים

כך הוא ממש את אחד , םלדבריה. תפקידים הוא מבטא את העמדה של הבוחרים בעניין

 .מעקרונות הדמוקרטיה

הם ירגישו מחויבות , דים לשיטה זו טוענים כי כאשר השופטים ממונים על ידי הנשיא המתנג

וכך , הפסיקה של השופטים עלולה להיות מושפעת משיקולים זרים. לנשיא ולהשקפת עולמו

 .עלול להיפגע המימוש של אחת הזכויות של נאשמים

 .בשיטה הקיימת םאת העיקרון הדמוקרטי שעליו מתבססת הטענה של התומכי והצגציין  •

 .את תשובתך על פי הקטע הסבר

 

4.  

והצבעתי בכל מערכת בחירות מיום שהגעתי לגיל שיכולתי , אני אזרחית מדינת ישראל"
כי זה מה שעושים , אמשיך להצביע בכל מערכת בחירות שתהיה בישראל, לממש את זכותי

אותי ושהמצע שלה אני מצביעה תמיד בעד מפלגה שמייצגת  .אזרחים במדינה דמוקרטית
 .מתאים להשקפת עולמי

. על המדינה להפריד בין דת למדינה ולא לערבי ענייני דת במרחב הציבורי, על פי השקפתי
, לשנות את המצב הקיים ולאפשר לתחבורה הציבורית, לדעתי, לפיכך מדינת ישראל צריכה

וקק חוק שיאפשר אני סבורה שעל הכנסת לח, כמו כן. לפעול בשבת, רכבת ישראל –לדוגמה 
לכן בחרי בבחירות האחרונות במפלגה . להכיר בנישואים הנערכים שלא על פי ההלכה היהודית

 .בהתחייבה במצע שלה לפעול בכנסת להשגת יעדים אלה
תמכו בבחירות האחרונות במפלגה שקבעה במצע שלה כי לימוד , לעומת זאת, השכנים שלי

שמבטא את תהליך , וכך גם השירות בצבא, תרתורה ושמירת מצוות הם ערכים חשובים ביו
הם מקווים שהמפלגה שהצביעו לה תיישם את המצע . ישראל-חזרות של העם היהודי לארץ

נוסף על כך הם . שלה ותפעל לחקיקה שתגדיר כללים שוויוניים בנוגע לשירות צבאי או אזרחי
, הציבורי במדינת ישראלמצפים שנציגי המפלגה בכנסת יתנגדו לשינוי חוקים הנוגעים למרחב 

 .כמו חוק איסור גידול חזיר
חשוב לדעתי שכל אזרח יפעיל שיקול דעת ויבחר במפלגה שתפעל בכנסת להשגת מרב 

ויחזק את הדמוקרטיה , כך הוא יממש את חובתו ואת זכותו להצביע. האינטרסים שלו
 ".בישראל

 ( 25/12/2012 ,הארץ )מעובד על פי

 .הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע .עקרון שלטון העםהצג את  •



 

 

 

 

שתכנית הלימודים בו מדגישה את החינוך החברתי יותר , בבריטניה הוקם בית ספר ייחודי .5

בטענה שתכנית , משרד החינוך הבריטי הוציא צו סגירה לבית הנספר. מהישגים בלימודים

 .הלימודים בו חורגת מתכנית הלימודים האחידה הנהוגה במדינה

השופט נענה לבקשתה והתיר . הלת בית הספר פנתה לבית המשפט בבקשה לבטל את הצוהנ

 .את המשך פעילותו של בית הספר

את תשובתך על  הסבר . את העיקרון הדמוקרטי שעליו התבסס השופט בפסיקתו והצגציין  •

 .פי הקטע

 

6.  

האם המעשה הציוני נועד ליצור ליהודים "? דמותה של מדינת ישראל"מה צריכה להיות        
לקיום מדינת ישראל כמדינה יהודית ; לדעתי לא? שערכיה אוניברסאליים, מדינה דמוקרטית

. משום שרק באמצעותה יוכל הלאום היהודי להגשים את חזונם של נביאי ישראל, יש חשיבות
מדינת ישראל צריכה לקיים אורח חיים . הוטלה משימת התחייה היהודית, הדור המדינ, עלינו

לתת להלכה היהודית מקום מרכזי בחיים הציבוריים ולפעול לפיתוח , יהודי ברשות הרבים
 .תרבות יהודית

כיום בחברה היהודית יש קבוצות שונות, המייצגות זרמים שונים ביהדות שנבדלים 
הדעות בין הקבוצות האלה על אופי שמירת השבת והכשרות זה מזה ביחסם להלכה. חילוקי 

במדינה יצרו מתחים במישור הפוליטי והציבורי. במשך הזמן נוצרו בארץ הסדרים שונים בין 
דתיים לחילוניים, המראים שאפשר לחיות יחד במדינה למרות המחלוקות. אין כל ספק 

את חשוב למצוא מכנה משותף שלמגוון של קבוצות וזרמים יש היבטים חיוביים, אך עם ז
שיאפשר לכולנו לחיות במדינה הרצויה. הדיאלוג בין ערכים דמוקרטיים לערכים יהודיים 

 מסורתיים ממשיך להתקיים, והוא הכרחי לקיום חיים משותפים.
 (.06/05/2008, ידיעות האחרונות)מעובד על פי מאמר ב

 .י ביטוי בקטעהסבר כיצד עיקרון זה בא ליד .הצג את עקרון ההסכמיות •

 

מפגשים בין הקהילה , רב יהודי וחכם דת מוסלמי -הברית ארגנו שני מנהיגים דתיים-בארצות .7

הם גם כתבו ספר הכולל דיון בסוגיות ובשאלות דתיות . היהודית והקהילה המוסלמית

שני המנהיגים מקווים שפעולות אלה יביאו לקירוב בין . שהתורה והקוראן עוסקים בהן

מתוך הבנה שכל אדם זכאי , אף האמונות השונות של היהודים והמוסלמים הקהילות על

 .לחיות לפי אמונתו



 

 

הסבר  .הדמוקרטי שהמנהיגים הדתיים מקווים לממש בפעולותיהם העיקרוןציין והצג את  •

 .עיקרון זה בא לידי ביטוי בקטע

 

8.  

פתרון בעיית , כמו שיפור מצבו הכלכלי, הציבור בישראל מעוניין לקדם יעדים שונים"
 .קידום שיוויון זכות וצמצום פערים בין קבוצות שונות בחברה, האבטלה

אחת הדרכים להשגת יעדים אלה היא השתתפות פעילה של האזרחיים בבחירות , לדעתי
ההצבעה בבחירות לכנסת היא כלי שבאמצעותו יכולים הבוחרים להביא . ובחיים הפוליטיים

המפלגות . להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות במדינהלשינוי במצבם בכל תחומי החיים ו
שנבחרו לכנסת צריכות להעמיד בראש סדר העדיפויות שלהן את הצרכים והרצונות של 

 .בוחריהן ולשתף פעולה עם כלל הסיעות בכנסת
, כך. כמו במשטרים דמוקרטיים בכלל, יש הטוענים שמעמדן של המפלגות בישראל נחלש

שים את זכותם לבחור מכיוון שהם חשים שחברי הכנסת אינם אזרחים רבים אינם ממ, למשל
אזרחים אלה פונים לבקש עזרה מעמותות וארגונים שאינם מעוניינים להיבחר . פועלים למענם

עמותות אלה פועלות מיוזמתן כדי להשפיע על מוסדות השלטון לקדם מדיניות שתביא . לכנסת
אני סבור שאין להסתפק . מות תעסוקהלהגדלת התקציבים המיועדים לחינוך וליצירת מקו

לכן אני  קורא לכל המפלגות לכלול במצע הבחירות שלהן נושאים . בפעילות של העמותות
את פעילותן בכנסת , בעיקר בתקופת בחירות, ולהציע באמצעי התקשורת, חברתיים וכלכליים

. החיים של בוחריהן אני קורא להן להציג יוזמות עתידיות לשיפור איכות, כמו כן. למען הציבור
 ".אני בטוח שצעדים אלה יתרמו לקידום האינטרסים של כלל הציבור בישראל

 ( 09/11/2012 ,הארץ )מעובד על פי

 .הסבר כיצד עיקרון זה לידי ביטוי בקטע .הצג את עקרון שלטון העם •

 

 ,כדי לסיים את הסכסוך. בסודן היה סכסוך ממושך בין תושבי צפון לתושבי דרום המדינה .9

ולהקים , הוחלט לערוך הצבעה שבה יחליטו תושבי הדרום אם הם רוצים להיפרד מהצפון

 .מדינה משלהם

 .התקיימה הצבעה ובה הצביעו כתשעים אחוז מהמשתתפים בעד הפירוד

עם פרסום התוצאות הודיע מנהיג סודן שהוא מכיר בהחלטה של תושבי הדרום להקים מדינה 

 .ום ואיחל להם בהצלחה בכךמשלהם באזור שבו הם מתגוררים כי

הסבר כיצד עיקרון זה בא  .ציין והצג עיקרון דמוקרטי שהתממש בתהליך שהתרחש בסודן •

 .לידי ביטוי בקטע

 

קבוצות של בני נוער מתנועות נוער המייצגות השקפות שונות המעוניינות לקדם מטרות  .10

לא מצאו מקום מתאים לפעילויות בשעות , תרבותיות ודתיות ייחודיות משלהן, חברתיות



 

 

לכן פנו בני הנוער לעירייה וביקשו ממנה סיוע בהקצאת מגרש . הפנאי במהלך השבוע ובסופו

זרת תקציב מהעירייה ותרומות שגייסו ממקורות נוספים העירייה בע. מתאים לפעילותם בעיר

דיירים המתגוררים בסמוך עתרו  .במגרש שהיה מיועד לשימוש ציבורי, הקימה למענם מתחם

כשרכשו את דירותיהם הם פנו לעירייה , לטענתם. לבית המשפט בדרישה לסגור את המתחם

. יש כוונה להקים מתחם כזה בשכונתםולא נמסר להם ש, לבדיקת התכנון העתידי של האזור

, מכיוון שהפעילות במקום גורמת רעש חזק, לדבריהם אילו ידעו לא היו רוכשים את הדירות

 .בית המשפט דחה את העתירה. ובעקבות זאת נפגע הערך של דירותיהם

הסבר כיצד עיקרון זה בא  .שהתממש בהקמת המתחם העיקרון הדמוקרטיציין והצג את  •

 .בקטע לידי ביטוי

 

 


