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 : _______________  כיתה ט'  ה/ שם התלמיד
 
 
 

 איך זה שכוכב 
 
 

 נתן זך : מילים
 מתי כספי : לחן
 

 

 . איך זה שכוכב אחד לבד מעז 
 . איך הוא מעז, למען השם 

  כוכב אחד לבד 
 . אני לא הייתי מעז

 .ואני, בעצם, לא לבד 

 
 

 

  
 
 
  

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=744&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=688&lang=1
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 שלבים מומלצים לתשובה  

 

 רך / העיקרון / המדיניות / השיטה[ ]הגישה / הזכות / הע   המושג המבוקש יהוי וציון ז
 
 המושג המזוהה  צגתה
 

בין האירוע לבין המושג מהחומר הנלמד   וקישור )התייחסות לרכיבים הרלוונטיים באירוע( יסוסב=  הסבר
 הציג התלמיד   אותו

 
 חייבת לכלול התייחסות לכל המרכיבים  התשובהבכל מקרה 
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 בני אדם מתארגנים במסגרת מדינית 
 

לקיומו  לכל לו  הדרושים  בסיסיים,  צרכים  הבינו    :אדם  אדם  בני  והגנה.  לבוש  דיור,  מזון, 
עצמם   בכוחות  אלה  צרכים  למלא  קשה  אנשים,  של  קטנה  לחבורה  ואפילו  הבודד,  שלאדם 

הזכויות המגיעות לכולם. הם הבינו שרק על ידי חיים בצוותא ופעילות  עצמם ואת    ולממש את
/    הזמן החל תהליך ממושך של התארגנות בני אדם  משותפת ישיגו את הדרוש, עם בקבוצות 

 , עד שהגיעו למסגרת של מדינה.  מסגרות 
 
 

 מגדירים מדינה 
 

 לפניכם הגדרות שונות למושג מדינה קראו אותן בעיון וענו: 
 

שלטון.                              ע"י  המנוהלת  אוכלוסייה  יושבת  השטח  על  מוגדר,  שטח  היא  "המדינה 
ריבונותה ה על  שמירה  תוך  ענייניה  את  מנהלת  הדמוקרטיה    -מדינה  אל  )מסע  עצמאותה". 

 הישראלית( 
 

)ערכים   מוגדר  בשטח  המתגוררת  אוכלוסייה  על  עצמאי  שלטון  המפעיל  ארגון  היא  המדינה 
 ואזרחים  מכון ון ליר ירושלים(. 

 
קב  מרכזי  שלטון  ולו  מוגדר  בשטח  אדם  בני  של  חברתי  ארגון  היא  את  המדינה  המפעיל  וע 

 . (אבינועם גרנות–סמכותו על אוכלוסייה מוגדרת )ישראל דמוקרטית  
 

 אלו מרכיבים חוזרים בכל ההגדרות.  רשמו במחברת   •

 תיתכן מדינה בלי אחד המרכיבים הללו ?   •
 

רכיבים אלה הם יסודות המדינה כשם שבניין לא יכול לעמוד ללא היסודות כך המדינה  
  . לא יכולה להתקיים  ללא יסודות או מרכבים אלו
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 מדינות שונות על המפה   -פעילות 

 : מדינות שונות וערכו השוואה ביניהן ע"פ הקריטריונים הבאים 3בחרו  
 

   'מדינה א תבחינים 
  מדינה 

  'ב
 ' מדינה ג

    שטחה של המדינה 

    מספר התושבים 

    דת  

עצמאית/ לא  
 עצמאית 

   

    שפת התושבים  

    מטבע 

 
 שהשלמתם את הטבלה כתבו:  לאחר 

 מה שונה בין המדינות?  •

 מה המשותף לכל המדינות שניתן להסיק/ להבין מהטבלה כתבו.  •

 נסחו תובנה כללית העולה מהטבלה   •

 כתבו הגדרה למושג מדינה.  •
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 זיהוי תפקידי המדינה
 

 קראו את ההיגדים הבאים וכתבו ליד כל אחד מהם/ מהו תפקיד המדינה 

את   מפעילה  טריטוריה  המדינה  באותה  החיים  האדם  בני  של  החברתי  הארגון  על  שלטונה 
מוגדרת ושלטון זה מהווה את הסמכות היחידה לקביעת החוקים והסדרים שלפיהם מתנהלים  

 החיים בשטח המדינה. 
  :תפקיד המדינה

 __________________________________________________________________
_________ ______________________________________________ ___________ 

המדינה   לפיכך  לחיות  אדם  אף  יוכל  לא  שבה  מוחלטת  אנרכיה  מונע  המדינה  של  קיומה 
 מאפשרת לכל אדם קיום בביטחון מלא , כמו גם צדק ,אושר ומימוש הפוטנציאל הגלום בו. 

:  תפקיד המדינה
_______________________________________________  ___________________

____________________________________ ______________________________ 

חברתית   מסגרת  רק  כבודד,  להתקיים  אפשרות  לו  ואין  מטבעו  חברתי  יצור  הוא  האדם 
מסודרת בעלת חוקים ברורים אשר יסדירו את מערכת היחסים בין בני אדם תאפשר שיתוף  

 טמונה בכל אדם. פעולה ומימוש היכולת ה 
  :תפקיד המדינה

 __________________________________________________________________
_________________________________________________________ _________ 

חיים   רמת  של  מינימום  תנאי  האזרחים  לכלל  להבטיח  רצון  יש  רבות  דמוקרטיות  במדינות 
ברי  החינוך,  שלא  בתחומי  ניסיון  תוך  לכל  שווים  מינימום  תנאי  וליצור  וכו',  תעסוקה  אות, 

 לפגוע במי שיכולים לאפשר לעצמם חיים שמעל מינימום זה.  
:  תפקיד המדינה

 __________________________________________________________________
__________________ __________________________________________ ______ 

כשם שיש למדינה עניין כלל חברתי בהבטחת ביטחון המדינה, כך יש עניין בהבטחת זכותן של  
 קבוצות שונות בחברה לקיים אורח חיים לפי מסורתן, הבנתן ורצונן.

  :תפקיד המדינה
 __________________________________________________________________

 ________________________________________________________ __________ 

הוא   כאשר  המדינה  תפקיד  מגבולותיו  חורג  השלטון  מזה.  זה  עלינו  להגן  כדי  קיים  השלטון 
 מחליט להגן עלינו מפני עצמנו  

 : תפקיד המדינה
 __________________________________________________________________

______________________________________________________ ____________ 

 הוסיפו עוד שני היגדים שלכם לתפקיד המדינה לדעתכם.  •

 ערכו רשימה המסכמת את תפקידי המדינה העולים מההיגדים •

את   • שלכם  לרשימה  והוסיפו  המדינה  תפקידי  בכותרת  בהמשך  הנמצאת  בטבלה  העזרו 
 התפקידים החסרים. 
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 תפקידי המדינה 

 תפקידים המאפשרים קיום לקבוצות ולאומים  ארגון של בני אדם תפקידים בסיסיים כ 
שמירה על בטחונו האישי של כל פרט ועל  

 זכויותיו. 
מתן אפשרות ללאומים החיים במדינה לחיות  

 את חייהם ולפתח את תרבותם. 
שמירה על בטחון האוכלוסייה כולה, שמירה  

  –על הסדר הציבורי )הקמת מוסדות אכיפה  
 משטרה וצבא(. 

 יפוח שפה וסמלים המבטאים את לאומיותם. ט

 הכרה בצורכי דת של הלאומים השונים. הבטחת קיום כלכלי לכל תושביה. 
חקיקת חוקים, אכיפת חוקים ודאגה לסדר  

 הציבורי. 
 

  גביית מיסים, מכס ובקורת גבולות. 
תכנון כולל של אזורי המדינה, פיתוח  

 תשתיות )חינוך, תחבורה וכו'(.
 

  בע משותף ופיקוח עליו. קביעת מט

 
 

" הציגו את השקפת העולם השונה לגבי תפקידיה של  מדינת ליברלנד" –לפניכם קישור לסרטון  
 המדינה הבאים לידי ביטוי בסרטון. 

 

https://youtu.be/C6dTVAhhids
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 חמישה יסודות לקיומה של מדינה
 
 
 
 
 

 שטח  .1
גיאוגרפי איזור  הוא  המדינה  שטח  שטח  גבולות.  ידי  על  אחרים  מאזורים  המופרד   ,

 המדינה כולל: 
היבשתי   .א שעליה:    –השטח  המים  ומקורות  חיים(  אנו  שעליה  )היבשה  הקרקע  פני 

 ימות, אגמים, נהרות ותעלות. 
חופי .ב הים    –  ןמי  רצועת  ים(.  ליד  שוכנת  והמדינה  )במידה  טריטוריאליים  מים 

 הפתוח, הסמוכה לחופי המדינה. 
 למי החופים. ו חלק מקרקע הים, הנמצא סמוך ליבשה   –  ף היבשתידהמ .ג
 כל מה שנמצא מתחת לפני הקרקע, או עד מרכז כדור הארץ.  –תחום תת קרקעי   .ד
כל מרחב האוויר מעל היבשה והמים שבשטח המדינה עד לגובה    –התחום האווירי   .ה

 בלתי מוגדר. 
 

 פגיעה בתחום הטריטוריאלי : משימה
 האווירי והימי של המדינה?   איזה מעשה ייחשב לפגיעה בתחום -א
 של מי התפקיד לשמור על התחום הטריטוריאלי של מדינה?  -ב
 כיצד שומרים על התחום הטריטוריאלי של מדינה? -ג

)תושבים(, המנוהלת    אוכלוסייהמוגדר )מסומן בגבולות(. על השטח יושבת    שטחהמדינה היא  
ידי   על  שלטון על  שמירה  תוך  ענייניה  את  מנהלת  המדינה  והכרה  עצמאותה    –  ונותה ריב . 

 בקיומה.  בינלאומית
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 כיצד נקבעים גבולותיה של המדינה? 
הגבולות נקבעים בעקבות תהליכים שונים, בדרך כלל על ידי דיפלומטיה או בעקבות מלחמה.  

 ביעת גבולותיה של מדינה: להלן מספר דרכים שונות לק
בעלות.    –ישבות  יהת (א עליו  שאין  בטענה,  או  בהנחה  מסוים  בשטח  מתיישבים  אנשים 

עצמה.   בפני  מדינה  או  ממדינה  חלק  זה  שטח  יהווה  יותר  מאוחר    לדוגמא: בשלב 
 על ידי אירופאים.  17-ההתיישבות באמריקה במאה ה

ידי קניית שטחים ממדינה    מסוימת יכולה להגדיל את שטחה עלמדינה    –קניית קרקע   (ב
ואת    1795: ארה"ב קנתה את שטחה של אוהיו מידי האינדיאנים בשנת  לדוגמאאחרת.  

 .1803לואיזיאנה קנתה מצרפת בשנת  
כובשת    –כיבוש/מלחמה   (ג מדינה  מלחמה.  בעקבות  להשתנות  עשויים  המדינה  גבולות 

ים מעתה גם את  מדינה אחרת, או חלקים ממנה, ומשנה את גבולותיה באופן שהם כולל
בשטח   על התושבים  מכילה  הכובשת  המדינה  או חלקים ממנה. אם  האחרת,  המדינה 

)לספח=להוסיף(.   סיפוח  בשם  זו  מעין  לפעולה  קוראים  חוקיה  בסוף  לדוגמאאת   :
ולורן שהיו משנת   בידי    1871מלחמת העולם הראשונה סיפחה צרפת את אזורי אלזס 

 גרמניה. 
מדינות   (ד בין  בעקבות    שינויים   –הסכמה  כלל  בדרך  נעשים  ובגבולותיה  המדינה  בגודל 

עשוי   שלהן  הגבול  בתווי  ששינוי  המחליטות  הן  המדינות  מדינות.  שתי  בין  הסכמה 
נחתם הסכם בין ירדן ובין סעודיה על שינוי    1965: בשנת לדוגמאלהועיל לכל אחת מהן. 

ובגבולה  עקבה  מפרץ  באזור  גדל  ירדן  של  הגבול שביניהן. שטחה  ואילו    תווי  המזרחי, 
ואדי   באזור  נוספים  ושטחים  גדול,  טוביק, שהוא שטח הררי  ג'בל  סעודיה קיבלה את 

 סירחאן. 
חדשות   (ה מדינות  וגבולותיה.    –היווצרות  המדינה  נקבעים  חדשה,  מדינה  קמה  כאשר 

מדינות    לדוגמא: של  להיווצרותן  הביאה  המועצות  ברית  הגדולה  המדינה  התפוררות 
 . א, אסטוניה, לטביה וכו'כגון ליט חדשות רבות 

  
 יה יאוכלוס .2

 אוכלוסיית המדינה מורכבת מ: 
המדינה .א אזרחי  הם    -  תושבים  מי  קובעת  היא  שלפיהם  חוקים,  יש  מדינה  לכל 

חייבים    אזרחיה המדינה  אזרחי  במדינה.  אזרח  להיות  אדם  יכול  תנאים  ובאילו 
מדינה.  למלא את החובות, שהמדינה מטילה עליהם, ולבטא את הנאמנות שלהם ל

מקבלים המדינה  לבחור    גם  אזרחי  למשל,  לאזרחים,  רק  המוענקות  זכויות, 
 ולהיבחר למוסדות השלטון. 

 
אזרחי המדינה   .ב או תושבים ארעיים.    –תושבים שאינם  הכוונה לתושבים קבועים 

גרים   הם  רישיון,  פי  על  במדינה  הנמצאים  זרה,  אזרחות  בעלי  אנשים  הם  אלה 
ב הם  מסוימת.  תקופה  משפחתיות.  במדינה  מטרות  או  חופשה,  עסקים,  לשם  או 

אינם   אולם  המדינה,  לחוקי  לציית  חייבים  המדינה,  אזרחי  כל  כמו  אלה  תושבים 
מקבלים את כל הזכויות שאותן מקבלים אזרחי המדינה. הם אינם מקבלים זכויות  
על אזרחי   כל החובות, המוטלות  חייבים למלא את  פוליטיות. תושבים אלה אינם 

 המדינה. 
 

 
 שלטון )מנהיגות( ומשטר .3

 

 אזרחות כפולה 
ישנם מקרים מסוימים בהם יש לאדם אזרחות כפולה, כלומר לאדם אחד יש אזרחות בשתי 
 מדינות שונות. למשל, יהודי אמריקאי שהתאזרח בארץ ושומר גם על האזרחות האמריקאית. 
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המיעוט הוא קבוצה של אנשים בתוך אוכלוסיית הרוב, הנבדלת מהרוב    מהו "מיעוט" ?
 במאפיינים לאומיים, אתניים דתיים, תרבותיים, לשוניים ואחרים.  

ומרגישים   מוצא, שפה דת תרבות  ביניהם בקשרי  בני אדם הקשורים  של  קבוצה  היא  מיעוט 
 לה או בחלקם מרוב האוכלוסייה שבתוכה הם חיים.עצמם שונים מבחינות א 

 מיעוטים בישראל: דרוזים , ערבים , צ'רקסים. 
בעלי   הם  אלה  ומאפיינים  משותפים  מאפיינים  בעלות  לקבוצות  מתייחס  מיעוט  המושג 

 משמעות מבחינה תרבותית וקבוצתית. 
 מעמדם של המיעוטים  

יק שוויון מלא לכלל אזרחיה ובתוך  מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית מתחייבת להענ 
היהודי,   מהרוב  השונות  ייחודיות  כקבוצות  זהותן  על  לשמור  מתחייבת  היא  המיעוטים.  כך 
חברתי   שוויון  "...תקיים  נכתב  העצמאות  במגילת  מהקמתה  כבר  ותרבות.  לשון  דת,  בתחומי 

מצפון,   דת,  חופש  תבטיח  ומין.  גזע  דת,  הבדל  בלי  אזרחיה  לכל  גמור  חינוך  ומדיני  לשון, 
ותרבות, ותשמור על כל המקומות הקדושים לכל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת  

 האומות המאוחדות".  
 הזכויות הן:  

אזרחיות הן    –  זכויות  המקומיות  ולרשויות  המדינה  למוסדות  ולהיבחר  לבחור  זכאים  הם 
יכות למפלגות אחרות  באמצעות הזכות לחופש ההתאגדות להקמת מפלגות או באמצעות השתי 

 של "הרוב". 
מדינת ישראל מכירה בזכות לחופש הפולחן ובזכותם לקיים את חגיהם על פי    –  בתחום הדת 

מועדם ועל פי המצוות והטקסים. הדבר מתבטא בכך שמשרד הפנים מקצה משאבים למוסדות  
 ותפילה. המעמד האישי נקבע ע"פ חוקי הדת הערבית. 

 הפכה להיות השפה הרשמית השנייה. הלשון הערבית  –  תחום הלשון
והדרוזית. תוכניות    תחום החינוך בישראל יש מוסדות חינוך המיועדים לאוכלוסייה הערבית 

 הלימוד בשפה הערבית. מבחני הבגרות מתבצעים בשפה הערבית. 
 

 : בישראל חיים אנשים נוספים שאינם נכללים באוכלוסיית המדינה
 מהגרי עבודה )עובדים זרים(  .1
 פליטים  .2

 משימה: 
 הגדירו מהם מהגרי עבודה ומהם פליטים.  .א
 מה מעמדם החוקי של קבוצות אלו במדינה? )היעזרו במרשתת(  .ב
צפו בסרטון וחשבו מהו הערך הבא לידי ביטוי לקליטת פליטים במדינת ישראל שמנחה   .ג

 את קבוצת "חרדים לגירוש". 
 החרדים שפועלים נגד גירוש המסתננים גם אנחנו היינו פליטים": "

 
 כתבו נימוקים בעד ונגד קליטת פליטים במדינה. התכוננו להציג עמדתכם בכיתה.  .ד

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BFoiTU1sLE


10 
 לשימוש פנימי בלבד.בנה                                                                                                 "גינסבורג" יי צוות אזרחות ט' נערך ביד

 

 משטר -שלטון .3
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ריבונות עצמאות .4
מדינה ריבונית היא מדינה עצמאית. למוסדות השלטון שלה יש סמכות לנהל את ענייני הפנים  
ואת ענייני החוץ של המדינה, ואין שום גוף מעליהם, שיכול לשנות או לבטל את החלטותיהם.  

 ריבונותה של מדינה באה לידי ביטוי בסמלים שונים כגון: דגל, המנון ומטבע. 

 השלטון בענייני פנים ריבונות  .א
במדינה מתנהלים חיי האוכלוסייה בהתאם לחוקים ולסדרים שנקבעו על ידי מוסדות השלטון  
של אותה מדינה. לשלטון הריבוני הסמכות לחוקק חוקים, לגבות מיסים, לגייס צבא, להחליט  

הריבוני    לגבי הדרך שבה תנוהל המדינה, לחבר המנון, לטבוע מטבעות, לקבוע דגל וכו'. לשלטון 
 הסמכות לכפות את החוקים ולהפעיל אמצעי ענישה.

 ריבונות השלטון בענייני חוץ .ב
מדינות   עם  יוזמת  שהיא  הקשרים  בסוג  ביטוי  לידי  באה  שלה  החוץ  ביחסי  המדינה  ריבונות 
על   או  על הסכמי שלום  לחתום  ידידות,  יחסי  עם אילו מדינות לקשור  אחרות. היא מחליטה 

ביטחו בנושאים  הסוגרת  הסכמים  היא  למלחמה.  היוצאת  היא  ותרבותיים.  כלכלים  ניים, 
 רשת משטח שגרירים של מדינה עוינת. שגרירויות בארץ עוינת, או מג 

 
 התערבות בריבונותה של מדינה : דיון 

 
צה"ל: טיל פטריוט הפיל את המטוס, "לא נסבול פגיעה  

 בריבונות" 
 14:49  ,  31.08.14   פורסם: 

  רמת  שבגבול  קוניטרה  מעל  סוריה,  בשמי  טייס  ללא  זעיר  מטוס  הפיל  מישראל  ששוגר  פטריוט""  טיל  כי  אישר  צה"ל  דובר
 ישראל".   מדינת  של  בריבונותה  פגיעה  יסבול  לא  "צה"ל  כי  נמסר  בהודעה  הגולן.

 

 עפיפוני התבערה: מאות דונמים ביער בארי עולים באש 
י באזור יער בארי שעולה באש. השריפה  צוותי כיבוי אש של נגב מערב 10-משעות הצהריים פועלים יותר מ

פרצה בעקבות עפיפוני תבערה ששוגרו מרצועת עזה. הכבאים מתקשים להשתלט על הלהבות בשל החום  
 הכבד והרוחות

  מתן  צורי  פורסם:   02.05.18

ממערכת עקרונות,  
 רעיונות ושיטות 

משל  ממוסדות שלטון )ל
מוסד הנשיאות, ממשלה,  

 בתי משפט, פרלמנט( 

 ף שמנהל את ענייני המדינה. הגו -שלטון
 )חקיקה( בעל הסמכות לחוקק חוקים  
 )ביצוע( לקבוע מדיניות ולבצע אותה  

 )שפיטה( לשפוט את מי שעובר על החוק 

 

הוא מערכת העקרונות והערכים על פיהם  -משטר
מי  עקרונות המתייחסים לשאלה    -פועלת המדינה

 ומה מקומו של הפרט במדינה.  שולט
 שלטון יכול להיות בעל משטר:

 )מי שולט( דיקטטורי או  דמוקרטי
 )היחס לפרט(  טוטליטריאו  ליברלי
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 "מדינה" בתוך מדינה 

 המתאר ניסיון של אזרחים לפגוע בריבונותה של המדינה:  לפניכם סיפור,
 

פעם, כאשר רעה את עדרו ליד הגבול, התנפלו    פיטר.   –ועה בכפרו שבמדינת סאן  אנג'לו היה ר
 פגעו בו ובחבריו הרועים ושדדו אותם.  עליו אלמונים מסיגי גבול מהמדינה השכנה,

 
פרטי   צבא  ארגן  הוא  נקם.  לפעולת  עמם  ולצאת  הרועים  כל  את  לאחד  החליט  הנפגע  אנג'לו 

ציוד ומזון לחייליו. הוא איים    סים, כדי לקנות נשק,יהחל לגבות מ   ,והתייצב בראשו. כמו כן 
 בעונש על כל מי שלא ימלא אחר דרישה זו. 

 
עצמו   על  שקיבל  ושהמעמסה  החמיר  בגבול  הביטחון  שמצב  לדעת,  אנג'לו  נוכח  חודש  כעבור 
כבדה מנשוא. לכן החליט לחלוק את הנטל עם בני כפרו. הוא הזמין בחשאי למרתף ביתו את  

 ים, וכולם החליטו, שיש לארגן פעולות תגמול בצורה מסודרת ומתוכננת. ידידיו הטוב
 

 אנג'לו וצוותו חוקקו חוקים, המחייבים את בני הכפר. את החוקים פרסמו בלוח המודעות: 
 פזות.  2000כל משפחה תשלם מס של  .א
 המס ישולם למצביא אנג'לו תוך חודש ימים.  .ב
 משפחה שלא תשלם, תעמוד למשפט.  .ג
 . 8וקם ברחוב סבאסטיין מס' מפקדה צבאית ת .ד
 חייב להתייצב במפקדה שבוע מיום פרסום החוק.   16כל נער מגיל   .ה
דין   .ו בבית  אנג'לו  המצביא  ידי  על  ויישפט  המארגנים  ידי  על  ייאסר  יתגייס,  שלא  נער 

 צבאי. 
כל נער מתחייב ללבוש את המדים החדשים ולענוד על דש בגדו את סמל הארגון ואת   .ז

 ליה ישתייך.סמל היחידה הצבאית שא
 
 

 על החתום 
 אנג'לו סאן חואן 
 ראש מנהלת הכפר ומצביא צבאי 

 
 כל חבר בקבוצתו של אנג'לו היה אחראי לביצוע אחד החוקים. כך למשל:

 . סיםיהיה אחראי על גביית המ   -קרלוס 
 . היה מחליט על מהות העונש  –שופט  -ג'אנו 

 . היה אחראי על גיוס הנערים לצבא  –קצין גיוס  –אלברטו 
 היה אחראי על הביטחון והסדר.  –מפקד המשטרה   –צ'קו  

 
תושבי הכפר קיבלו על עצמם את החוקים החדשים. ברחובות נראו יותר ויותר חיילים לובשי  
של   ארוכים  תורים  השתרכו  המפקדה  במשרדי  הארגון.  דגלי  הונפו  הבתים  גגות  על  מדים. 

שוב לא נראה כתמול שלשום. בתחנת  סים. במטבעה החלו להדפיס כסף. והכפר כולו  ימשלמי מ
 השידור החדשה הושמעו ההמנון החדש ושירי לכת.

 
 לאחר חודשי הכנה אחדים יצא הצבא החדש לתקוף את המעוז, שממנו באו הפורעים. 

 המשימה עברה בהצלחה, מקרי השוד פסקו  ותושבי הכפר זכו בביטחון. 
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'לו סאו חואן ובקשו לבוא בברית  במדינה השכנה שמעו האזרחים בפחד על כוחו הרב של אנג 
ועל   נציגים  החלפת  על  הוחלט  השכנה  המדינה  נציגי  ובין  הארגון  בין  בפגישה  עמו.  שלום 
שיעזור   ענק,  סכר  ובניית  ובקר  צאן  לגידול  גדולה  חווה  הקמת  למשל,  משותפות,  תוכניות 

 בפתרון מצוקת המים באזור. 
 

ר, הפך למדינה ריבונית עצמאית שנקראה  פיט  -וכך הכפר של אנג'לו שהיה חלק ממדינת סאן  
 אנג'ליקה. 

 )מתוך: מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, הוצאת מעלות, התשנ"ד(  
 השיבו על המשימות הבאות במחברת:  

 
 מדוע נקרא הסיפור "מדינה" בתוך מדינה?  .1
פיטר, מה אפשר ללמוד מזה על מדינת    –מדינת אנג'ליקה צמחה בתוך מדינת סאן   .2

 פיטר?  –סאן  
בישראל?    מה .3 להתרחש  יכול  היה  בסיפור  המתואר  הסוג  מן  אירוע  האם  דעתכם, 

 הסבירו. 
   בעקבות מעשיו של אנג'לו נאלצו בני הכפר להתמודד עם שתי מערכות חוקים.   .4

 מהן שתי מערכות אלה?                                                                               . א

 ומדוע? באיזה מערכת בחרו   .ב
   

פיטר )בניהול     –כיצד מתבטאת בסיפור הפגיעה של אנג'לו בריבונות של מדינת סאן   .5
 ענייני החוץ והפנים(? ציינו דוגמאות אחדות והיעזרו בכותרת של הסיפור. 

 
ודמוקרטית   .6 ריבונית  מדינה  של  מצד    -כאזרחיה  מצפים  הייתם  התנהגות  לאיזו 

 תושבי הכפר? נמקו. 
 

 פיטר? נמקו.  –ל שר המשטרה במדינת סאן כיצד היה צריך לפעו .7
 

 פיטר? השלימו את הטבלה:   –כיצד נפגעה ריבונותה של מדינת סאן   .8
 

 כיצד   פגעו?  התחום 
  צבא
  חוק 

  סים ימ
  חלוקת תפקידים 

  משפט 
  סמלים של המדינה 

  יחסי חוץ 
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 דינה? איזה מן האירועים מתאר התערבות בריבונותה של מ  -השלם את הטבלה 

 האירוע 
האם מתקיימת התערבות  

 המדינה המתערבת  בריבונות? 
המדינה שהתערבו  

 בענייניה 

ארצות הברית אילצה מדינה א'  

להפסיק את המלחמה במדינה 

 ב'

     לא \ כן

משרד החוץ בישראל החליט 

 לחדש את הקשרים עם רוסיה

     לא \ כן

ביום חמישי תתקיים ישיבת 

ממשלה מיוחדת לדון בענייני 

 כלכלה 

     לא \ כן

אחרי מלחמת המפרץ נשלחו  

נציגים מהאו"ם )האומות  

המאוחדות( לפקח על השמדת  

 הכורים הגרעיניים בעירק 

     לא \ כן

 

 דוגמאות:   2חפשו במקורות מידע והוסיפו * 
 להתערבות בריבונות ישראל  .א
                                                                                                                            לאי התערבות בריבונות ישראל                                              .ב
 

 הכרה בינלאומית   .5

הכרה של מדינות אחרות    -  ריבונותה של המדינה באה לידי ביטוי בין היתר בהכרה בינלאומית
 בעצמאותה. 

   מנהיגי המדינות שחולמים על הכרה( - סרטון)

 
 
 

https://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-24aa28a97d3a031004.htm
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 =הגוף שמנהל את ענייני המדינה. שלטון

 
 )חקיקה( ת לחוקק חוקים  בעל הסמכו

 )ביצוע( לקבוע מדיניות ולבצע אותה 
 )שפיטה( לשפוט את מי שעובר על החוק  

 
על  -משטר והערכים  העקרונות  הוא מערכת 

עקרונות המתייחסים    -פיהם פועלת המדינה
שולטלשאלה   הפרט    מי  של  מקומו  ומה 
 במדינה. 

 שלטון יכול להיות בעל משטר:
 ט()מי שולדיקטטורי  או   דמוקרטי 

 )היחס לפרט(  טוטליטריאו   ליברלי 

 

 
 =שטח שנמצא בריבונות המדינה.שטח

 של המדינה כולל:    שטחה הטריטוריאלי
 : היבשה+מקורות המים    תי יבש תחום 

 שעליה.                    
 +מדף יבשתי : מי חופין ימיתחום 
 : עד מרכז כדור הארץ קרקעי -תת תחום 
 : מעל השטח היבשתי והימי אווירי תחום 

 
 דרכים לקביעת גבולות מדינה: 

 התיישבות, כיבושים, קניית קרקעות 
 הסכמה בינלאומית. 

 
של הטריטוריאלי  לתחום  כניסה  ללא   כל  מדינה 

 רשותה הינה פגיעה בריבונותה של המדינה 

 
 =עצמאות, אי תלות ריבונות

פנים בענייני  לחוקק  ריבונות  סמכות   :
לבצ מדיניות,  לקבוע  אותה  חוקים,  ע 

סמכות  המדינה.  חוקי  פי  על  ולשפוט 
לטבוע מטבע )עצמאות כלכלית(, להקים  

 צבא משטרה ועוד. 
חוץ: בענייני  לקשור    ריבונות  סמכות 

אחרות מדינות  עם  קשרי  -קשרים 
ידידות, סחר ותרבות וכן הסמכות לצאת 

 למלחמה מול מדינה עוינת.
 

 
שטח אוכלוסיה  בתוך  החיים  אדם  =בני 
 המדינה.

כוללת:   קבע האוכלוסייה  תושבי    אזרחים 
ארעיים  נכללים ותושבים  אינם  )תיירים   .

 מדינה( במניין אוכלוסיית ה
 

הוא:   לתושב  אזרח  בין  ההבדלים  אחד 
 : לבחור ולהיבחר לרשויות השלטון   הזכות 
למוסדות -אזרח ולהיבחר  לבחור  זכות 

 השלטון )שלטון מרכזי ושלטון מקומי( 
 זכות לבחור לשלטון המקומי בלבד.-תושב 

 
 
 

 מדינה 
 הכרה בינלאומית  עצמאית 

באה  מדינה  של  ריבונותה 
היתר,   בין  ביטוי,  לידי 
הכרה  בינלאומית,  בהכרה 
אחרות  מדינות  של 

 בעצמאותה.
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 יסודות לקיומה של מדינה  חמישה שאלות לסיכום הנושא:  
 היסודות לקיומה של מדינה.   חמשתציין את   (1

 ה___________ א__________ ב__________ ג___________ ד___________ 
 

מתשובה   יותר  תיתכן  ביותר.  הנכונה  התשובה  את  בעיגול  הקף  אמריקאיות  שאלות  לפניך 
 . נכונה אחת

 שטח מדינה כולל:  (2
 יבשה וים  .א
 ר יוים ואו   ,יבשה .ב
 ויר ומה שנמצא מתחת לפני הקרקע וא  ,ים  ,יבשה .ג
 יר. ומה שנמצא מתחת לפני הקרקע ואו  ,קרקע הים ,ים  ,יבשה .ד

 
 איזה מהמשפטים הבאים הנוגעים לגבולות ולשטח של מדינה נכון?  (3

 שטח המדינה חייב להיות רציף.  .א
 גבולות המדינה נקבעים רק על ידי מלחמות בין מדינות.  .ב
 שתנות בעקבות הסכמים בין מדינות. גבולות המדינה יכולים לה .ג
 גבולות המדינה חייבים להיות גבולות טבעיים.  .ד

 
 מעשים ייחשבו כפגיעה בתחום טריטוריאלי של מדינה? לו אי (4

 נחיתה של מטוס נוסעים בשדה תעופה.  .א
 חדירה של מחבלים לשטח של מדינה.  .ב
 כניסה של עובדים זרים דרך נמל תעופה.  .ג
 זרה לאגמי המדינה. כניסת אוניות צבאיות של מדינה  .ד
 . האווירמטוס לבנוני חדר לתחום ישראל ללא קבלת אישור מחיל   .ה
 מומחים מחו"ל הציעו למשרד החינוך לשנות תוכנית לימודים במתמטיקה.  .ו
 נבחרת צרפת סירבה לשחק בישראל.  .ז
 

 בכותרת שהתפרסמה בעיתון נכתב:  (5
של צה"ל לפעול  "תורכיה שסבלה מרעידות אדמה קשות נתנה לקבוצת חילוץ ישראלית   

חופשי" באופן  לפעול    .בתחומה  אישור  מתורכיה  לקבל  צריכה  צה"ל  של  קבוצת החילוף 
 -בתחומה משום ש

 שהתורכים הם מוסלמים ולכן מדינתם מסוכנת לישראלים.  .א
 כל אזרח ישראלי שנכנס לתורכיה צריך אישור מיוחד.  .ב
 פעילות ישראלית בלא אישור פוגעת בריבונות תורכיה.  .ג
 ראל חברות באו"ם )ארגון האומות המאוחדות(. תורכיה ויש .ד

 
 יכול:   אינואדם שאינו אזרח   (6

 לטייל בארץ  .א
 לבחור ולהיבחר לכנסת.  .ב
 להתגורר בישראל.  .ג
 יזיה. ו להופיע בטלו .ד
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 אזרח המדינה הוא: (7
 מי שחי במדינה ומציית לחוקיה.  .א
 מי שחי במדינה ומרגיש קשר עמוק והזדהות איתה.  .ב
 וקי המדינה. מי שמקבל מעמד של אזרח על פי ח  .ג
 מי שמעורב בחיים הפוליטיים במדינה.  .ד

 
 -באוכלוסיית המדינה נכללים (8

 כל האנשים שנולדו במדינה.  .א
 כל האנשים החיים במדינה למעט תיירים.  .ב
 כל האנשים השייכים ללאום הגדול במדינה.  .ג
 רק האזרחים שנולדו במדינה וחיים בה. .ד

 
 אוכלוסיית מדינה כוללת: (9

 תושבים אזרחי המדינה  .א
 ם שאינם אזרחים תושבי .ב
 רק האנשים השייכים ללאום הגדול במדינה.  .ג
 תשובות א + ב נכונות.  .ד

 
 נכון: מדינה ריבונית היא מדינה שיש לה   אינואיזה מהמשפטים הבאים  (10

 עצמאות לנהל את ענייני הפנים והחוץ שלה על פי שיקול דעתה.  .א
 סמכות חוקק חוקים במדינה שכנה.  .ב
 סחר עם מדינות אחרות. סמכות לחתום על הסכמי שלום והסכמי  .ג
 עצמאות לנהל את ענייני הפנים, לכפות את החוק ולהפעיל אמצעי ענישה.  .ד

 
 להתקיים בה התנאים הבאים:  חייביםכדי שמדינה תוגדר כמדינה ריבונית  (11

 שיהיו לה סמל, דגל והמנון משלה.  .א
 שיהיו לה שטח, שלטון, אוכלוסיה ועצמאות  .ב
 שיהיו לה שטח אוכלוסיה ודגל  .ג
 טח, שלטון, אוכלוסיה ודגל. שיהיו לה ש .ד
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 מדינת ישראל מדינת הלאום היהודי 
 

 אמיר גלבועשיר בבוקר בבוקר   
 

 פתאום קם אדם בבוקר 
 עם ומתחיל ללכת, הוא ומרגיש כי 

 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 
 

 דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת. 
 כת. וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדר

 הטללים רוססים והרים, ריבוא קרניים, 
 הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. 

 
 פתאום קם אדם בבוקר 

 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 
 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 

 
 והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, 

 ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים, 
 להוד אלף שנים מפכות במסתרים, 

 רות לפניו אלף שנים צעי
 כפלג צונן, כשיר רועים, כענף. 

 
 פתאום קם אדם בבוקר 

 ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 
 ורואה כי חזר האביב 

 והוריק שוב אילן מן השלכת. 
 

 פתאום קם אדם בבוקר 
 ומרגיש כי עם ומתחיל ללכת, 

 ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 
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 הרקע להכרזת המדינה 

 סרטון   - קמה   היא  שבזכותם אלו ועל המדינה   הקמת על

 
יהודית   -  be-toאתר  ב  משחק מדינה  תקום  ישראל  על     1948:בארץ  להכריז  הזמן  זה  האם 

 ?הקמת מדינת ישראל
 

 
 

 התבוננו בהזמנה לטקס ההכרזה על הקמת המדינה ורשמו שאלות שעולות מן ההזמנה.  -

https://www.youtube.com/watch?v=_YvbzN18gME&t=28s
http://www.to-be.co.il/games/game.aspx?gameID=3677
http://www.to-be.co.il/games/game.aspx?gameID=3677
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 מגילת העצמאות 
 ישראל הממשלה הזמנית  

   1עמ'   14.5.1948אביב ה' באייר תש"ח -תל  1עיתון רשמי: מס' 

 הכרזה על הקמת מדינת ישראל 

ב1 עוצ-ארץ.  בה  היהודי,  העם  קם  חיי  ישראל  חי  בה  והמדינית,  הדתית  הרוחנית,  דמותו  בה 
אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר  -קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל 

 הספרים הנצחי.  

חדל  .  2 ולא  פזוריו,  ארצות  בכל  אמונים  לה  שמר  הזרוע  בכוח  מארצו  העם  שהוגלה  לאחר 
 חירותו המדינית.   לשוב לארצו ולחדש בתוכה את ומתקווהמתפילה  

לשוב  .  3 דור  בכל  היהודים  חתרו  זה  ומסורתי  היסטורי  קשר  במולדתם    ולהיאחזמתוך 
מעפילים   וחלוצים,  בהמונים,  לארצם  שבו  האחרונים  ובדורות  הפריחו    ומגנים העתיקה; 

משקו   על  השליט  והולך  גדל  ישוב  והקימו  וערים,  כפרים  בנו  העברית,  שפתם  החיו  נשמות, 
שוח נפשו  ותרבותו,  ונושא  הארץ  תושבי  לכל  הקידמה  ברכת  מביא  עצמו,  על  ומגן  שלום  ר 

 לעצמאות ממלכתית.  

4  .( לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית    הקונגרס הציוני( נתכנס  1897בשנת תרנ"ז 
 והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.    תיאודור הרצל

בנובמבר  .  5 ב'  מיום  בלפור  בהצהרת  הוכרה  זו  חבר    1917זכות  מטעם  במנדט  ואושרה 
-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין

 ראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.  יש

יהודים  .  6 מיליונים  לטבח  הוכרעו  בה  האחרון,  בזמן  ישראל  עם  על  שנתחוללה  השואה 
בפתרון   ההכרח  את  בעליל  מחדש  הוכיחה  המולדת    בעיית באירופה,  מחוסר  היהודי  העם 

על בארץ-והעצמאות  היהודית  המדינה  חידוש  ל-ידי  תפתח  אשר  שערי  ישראל,  את  רווחה 
 זכויות בתוך משפחת העמים.  -המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות 

חדלו  .  7 לא  אחרות  ארצות  ויהודי  באירופה  האיום  הנאצי  מהטבח  שניצלה  הפליטה  שארית 
ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד,  -להעפיל לארץ

 ישרים במולדת עמם.  -ועמל   חירות

העולם  .  8 מלוא  השנייהבמלחמת  את  בארץ  העברי  הישוב  האומות  -תרם  למאבק  חלקו 
השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את  

 עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות.    להימנותהזכות 

ע  1947בנובמבר    29-ב.  9 מדינה  קיבלה  הקמת  המחייבת  החלטה  המאוחדות  האומות  צרת 
בארץ ארץ-יהודית  תושבי  מאת  תבעה  העצרת  הצעדים  -ישראל;  בכל  בעצמם  לאחוז  ישראל 

היהודי   בזכות העם  של האומות המאוחדות  זו  הכרה  ההחלטה.  לביצוע  הם  הנדרשים מצדם 
 להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.  

העם  10 של  הטבעית  זכותו  זו  במדינתו  .  עצמו  ברשות  עומד  ועם  עם  ככל  להיות  היהודי 
 הריבונית.  

http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/congres.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/herzl_ben.htm
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לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום  .  11
ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת  -המנדט הבריטי על ארץ

ע בזאת  מכריזים  אנו  המאוחדות  מדינת  האומות  היא  ישראל,  בארץ  יהודית  מדינה  הקמת  ל 
 ישראל.  

תש"ח,  .  12 אייר  ו'  שבת  ליום  אור  הלילה,  המנדט,  סיום  מרגע  שהחל  קובעים  במאי    15אנו 
ועד להקמת  1948 ל ,  -שתיקבע על   חוקההשלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם 
המכוננת ידי   מ  האספה  יאוחר  לא  כ  -  1948באוקטובר    1-הנבחרת  מועצת  תפעל מועצת העם 

זמנית הביצומדינה  ומוסד  מנהלת,  שלה,  המדינה  -ע  של  הזמנית  הממשלה  את  יהווה  העם, 
 היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל.  

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת  .  13
כל תושביה; תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל;  

תבטיח חופש   ויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  זכ  שוויוןתקיים  
ותהיה   הדתות;  כל  של  הקדושים  המקומות  על  תשמור  ותרבות;  חינוך  לשון,  מצפון,  דת, 

נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה    
המאו  האומות  של  והנציגים  המוסדות  מיום  עם  העצרת  החלטת  בהגשמת  בנובמבר    29חדות 

 ישראל בשלמותה.  -ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ 1947

מדינת  .  14 את  ולקבל  מדינתו  בבנין  היהודי  לעם  יד  לתת  המאוחדות  לאומות  קוראים  אנו 
 ישראל לתוך משפחת העמים.  

לבני העם הערבי תושבי    -הדמים הנערכת עלינו זה חדשים  -גם בתוך התקפת  -אנו קוראים  .  15
מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל  

 יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים.  

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

 במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.  

ולעמוד  .  17 ובבנין  בעליה  הישוב  סביב  להתלכד  התפוצות  בכל  היהודי  העם  אל  קוראים  אנו 
 לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.  

ל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת  מתוך בטחון בצור ישרא.  18
  14אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' אייר תש"ח,  -המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל

 .  1948במאי  

, אליהו ברלין, פריץ ברנשטיין, הרב  צבי-יצחק בן נטוב,  , דניאל אוסטר, מרדכי ב  גוריון-דוד בן
מאיר   דובקין,  אליהו  גרנובסקי,  אברהם  ד"ר  גרינבוים,  יצחק  גרבובסקי,  מאיר  גולד,  וולף 

, סעדיה כובאשי, הרב יצחק  קובנר, זרח ורהפטיג, הרצל ורדי, רחל כהן, הרב קלמן כהנא-וילנר
, נחום ניר, צבי סגל, הרב יהודה  גולדה מאירסוןמאיר לוין, מאיר דוד לוינשטיין, צבי לוריא,  

סון,  ליב הכהן פישמן, דוד צבי פנקס, אהרן ציזלינג משה קולודני, אליעזר קפלן, אברהם קצנל 
בן  שטנר,  מרדכי  רפטור,  ברל  רמז,  דוד  רוזנבליט,  בכור  ציון  -פליכס  שטרנברג, 

 .  משה שרתוקשיטרית, משה שפירא, 

http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_hoka.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/asefa.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/moatza.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/moatza.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/ben_gurion.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/ben_zvi.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/meir_go.htm
http://www.knesset.gov.il/lexicon/heb/sharett.htm
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 במגילה? לדעתכם  חסר *  מה 

 * אילו נימוקים להקמת המדינה הייתם מוסיפים?

 דינת ישראל השיגה את חזונה?* האם לדעתכם מ

 הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית 
 

 בהכרזת העצמאות חוזר הביטוי "מדינה יהודית" מספר פעמים. מה משמעותו של הביטוי? 
 האם המדינה בהיותה מדינה יהודית היא גם בעלת אופי דתי יהודי? 

 
   דעה ב'                                                             דעה א'                   

        פעולה,בשיתוף  1948-מדינת ישראל הוקמה ב                 שיש להוציא מיד את האפשרות  דומני,
 שיתוף מאמצים ושיתוף קרבנות של יהודים                    שהמדינה בהיותה מדינה יהודית,היא 
 דתיים וחופשיים כאחד במדינה חילונית                     גם בעלת אופי דתי יהודי.דבר זה הוא 

 אלא אם תכול מהפיכה רוחנית  -במהותה                       מן הנמנע בגלל כמה וכמה טעמים:
 וחברתית כבירה בעם היושב בה.                     ,המילה "דתית" אינה מלווה ראשית

 מגמתית אלא  חילוניותה של מדינה זו אינה                                 את הביטוי "מדינה יהודית".
 היא לא הוקמה מכוח התורה ולא    מהותית:                  לא נעלם, הכל יודעים, וזה ודאי שנית

 מדחף התורה ולא בהדרכת התורה ועל פי                     מעיני האבות המייסדים של המדינה,
 הוראותיה, ואין היא מנוהלת על ידי התורה.             שבתחומה מצויים בני דתות רבות ושונות 

 וכיתותיהם  ]מוסלמים , נוצרים,לעדותיהם  
 ישראל[. ]ישעיהו ליבוביץ, יהדות,עם יהודי ומדינת                                      השונות, דרוזים,בהאים וכו'[.

 ,האבות המייסדים היו ברובם  שלישית
 אין להניח, כי הגדול אנשים לא דתיים ו

 דעה ג'                                    התכוונו להקים מדינה דתית ולא חילונית.
 כי מקריאת המגילה עולה בבירור,רביעית,

  עיון מדוקדק בהכרזה מלמד בבירור, כי יסודות        המדובר במדינה חילונית של העם היהודי,
 מניעים לאומיים ודתיים כאחד,עמדו לנגד  ו  ולא במדינה דתית.הרי המגילה עצמה קובעת, 

       :וכי הם יצאו מןעיניהם של מנסחי ההכרזה                  שהמדינה תבטיח חופש דת ומצפון, 
 דתית ולאומית  -ההנחה כי זיקה היסטורית             וזה מתיישב עם האפשרות שדת כלשהי

      היא שקשרה  יהודים לארצם, הכאחד, של                                                תהיה דת המדינה.
 לארצו שך כל תקופת הגלות את העם היהודי  במ

לבסוף את חידוש מדינת   שאפשרהיא וה             חזון ומציאות[-]צבי ברנזון מגילת העצמאות
וזאת חרף העובדה, שרוב החותמים   היהודים

אנשים   היו, לפי הגדרתם הם, על ההכרזה 
בקטגוריות דתיות, ולא   וניים, שלא חשבוחיל 

נתכוונו להקמת מדינה דתית, שבמרכזה תעמוד  
 ההלכה היהודית... 

 ]אבנר שאקי,מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל[.                                                                    

 שאלה 
 הדעות במלים שלכם. נסחו את עיקריהן של שלוש

 עם איזו עמדה אתם נוטים להסכים? נמקו. ציינו 
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 ביטויים ליהדותה של המדינה:
 סמלים  .1
 חוק השבות  .2
 

 סמלים המאפיינים את ריבונותה של ישראל   
 א. המנון

 הוא מבטא את הגעגועים  ר. נכתב ידי המשורר נפתלי הרץ אימב 
 .לארץ והרצון להקים מדינה עצמאית לעם היהודי בארץ ישראל 

 לה כהמנון ההסתדרות הציונית, ועם ההכרזה על "התקווה" התקב 
   2004  -הקמת המדינה היה שיר זה להמנונה של המדינה. רק ב

 נחקק "חוק ההמנון" שקבע כי התקווה היא ההמנון הרשמי של  
 מדינת ישראל. 

 קרא את ההמנון וענה:  משימה:
 אילו רעיונות מובעים בהמנון?  -א
 האם ההמנון מביע רגשות לאומיים? הוכח  -ב
 לו מילים בהמנון מבטאות את הריבונות של העם היהודי?  אי -ג

 הסבר 
 מתי שרים את ההמנון?  -ד
 מהי ההתנהגות המקובלת בזמן שירת ההמנון?  -ה

 דגל ב. 
 רקע הדגל הוא לבן. עליו שני פסים כחולים, 

 חול. צבע הדגל וצורתו מזכירים  שביניהם מגן דוד כ 
 את הטלית, שצבעיה כחול ולבן. מגן דוד הוא סמל  

 נתקדש במסורת ישראל.ש
 ההחלטה על היות דגל זה דגלה של מדינת ישראל  

 התקבלה על ידי מועצת המדינה הזמנית בכ"ה בתשרי  
 (. 1948באוקטובר  28תש"ט ) 

 סמלג. 
 מנורה וענפי זית. המנורה נבחרה כסמל   -סמל המנורה    
 המדינה בגלל הקשר שלה למשכן ולבית המקדש.    
   י שהיא מופיעה על שער טיטוס )ברומא(,צורת המנורה, כפ    
 נבחרה לסמל המדינה.סמל זה מבטא את החירות.     
 עלי הזית במנורה מסמלים את השלום. קביעת המנורה     
 המדינה נעשתה בידי מועצת המדינה הזמנית כסמל    
 (. 1949בפברואר  10ביום י"א בשבט תש"ט )   

                          איך נוצר סמל המדינה?                 
 בוליםד. 
 מטבע ה. 

 
 
 
 

נפתלי הרץ  / ההתקוו 
 אימבר 
 

ִניָמה  ָבב פְּ לֵּ  ּכל עוד בַּ
הּוִדי הֹוִמָיה   ֶנֶפׁש יְּ

ָרח ָקִדיָמה  י ִמזְּ ֲאתֵּ פַּ  ּולְּ
ִציֹון צֹוִפָיה. ִין לְּ  עַּ

 
נּו  ָותֵּ ָדה ִתקְּ  עֹוד ֹלא ָאבְּ

ִים פַּ נֹות ַאלְּ ת ׁשְּ ָוה בַּ ִתקְּ  הַּ
ׁשִ  ם ָחפְּ יֹות עַּ נּו ִלהְּ צֵּ ַארְּ  י בְּ

ִים.  רּוָׁשלַּ  ֶאֶרץ ִציֹון ִויְּ
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 סמלי ריבונותמשימה: 

 מייצגים את המדינה.  םלכל מדינה סמלים, המבטאים את ריבונותה. הסמלי

 המנון  סמל  דגל  נקודות להתייחסות 
   הסמל ימרכיב 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 מהו מקור הסמל? 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

האם הסמל מעוגן  
   ? בחוק

 
 
 
 
 
 
 
 

   

משים  מתי משת 
 בסמל? 

 
 
 

   

האם היית משנה את  
 כיצד ?   הסמל?
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 י לעלות לארץ ולהתאזרח בה? שאמי ר
 . חוק האזרחות וחוק השבות: םשני חוקיברוח מגילת העצמאות נחקקו 

 חוק השבות 
לקבל   בכך  הרוצה  ליהודי  ומאפשר  ארצה  לעלות  יהודי  כל  של  בזכותו  עוסק  השבות  חוק 

 .אזרחות מרגע עלייתו לארץ
 מיד עם הגיעם למדינה. בכל מדינות העולם אין מהגרים מקבלים את אזרחות המדינה 

כדי שיקבל   ,מסוימיםבמדינות אלה האדם חייב לגור שנים אחדות במדינה ולמלא אחר תנאים  
 אזרחות.

 חוק השבות הוא חוק ייחודי למדינת ישראל. 
 : ואת החוק וענ וקראמשימה: 

 ? מדוע נקרא חוק השבות בשם זה  -א
 מי זכאי על פי חוק זה לעלות לארץ?  -ב
 לאילו יהודים, הרוצים לעלות לארץ, לא ניתנת זכות זו ומדוע?  -ג
 איזה משרד ממשרדי הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה ?  -ד
 סעיפים ממגילת העצמאות מרמזים על חוק זה ?  לואי -ה

 (.    13סעיף  –מגילת העצמאות )העזר ב
 אל?  השבות מיוחד רק למדינת ישר  מדוע חוק -ו

 

 1950-חוק השבות, תש"י
 . 36תש"ל,  866; ה"ח 174; ס"ח תשי"ד, עמ' 159ס"ח תש"י, עמ' 

 כל יהודי זכאי לעלות ארצה.  .1 הזכות לעליה 

 אשרת עולה 
 ]תיקון: תשי"ד[ 

 העליה תהיה על פי אשרת עולה. )א(  .2

אם נוכח שר הפנים    אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל, חוץ )ב( 
 –שהמבקש 

 פועל נגד העם היהודי; או  ( 1)

 עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה; או  ( 2)

 בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.  ( 3)

  יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה, רשאי, בעודו בישראל, לקבל  )א(  .3 תעודת עולה 
 תעודת עולה. 

בסעיף   )ב(  המפורשים  אדם  2הסייגים  ייחשב  לא  אלא  עולה,  תעודת  מתן  על  גם  יחולו  )ב( 
 למסכן בריאות הציבור לרגל מחלה שלקה בה אחרי בואו לישראל.

כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת תקפו של חוק זה, וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תקפו   .4 תושבים וילדים 
 חוק זה ובין לאחריה, דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה.  של

 זכויות בני משפחה 
  ]תיקון: תש"ל[

1970 

תשי"ב )א(  א.4 האזרחות,  חוק  לפי  עולה  של  והזכויות  זה  חוק  לפי  יהודי  של  וכן  1952-הזכויות   ,
  הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי 

 ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון. 

או לאו   )ב(  )א(, בעודו בחיים  לפי סעיף קטן  זכות  נתבעת  יהודי שמכוחו  נפקא מינה אם  אין 
 ואם עלה ארצה או לאו. 

קים כאמור  הסייגים והתנאים הקבועים לגבי יהודי או עולה בחוק זה או על פיו או בחיקו  )ג( 
 בסעיף קטן )א(, יחולו גם על מי שתובע זכות לפי סעיף קטן )א(. 

 הגדרה
 ]תיקון: תש"ל[

 מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת.  –לענין חוק זה, "יהודי"  ב.4

 ביצוע ותקנות 
]תיקון:  

 תשי"ד,תש"ל[

להתקי .5 רשאי  והוא  זה,  חוק  ביצוע  על  ממונה  הפנים  למתן  שר  וכן  לביצועו  הנוגע  בכל  תקנות  ן 
 .  18אשרות עולה ותעודות עולה לקטינים עד גיל 
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 דילמות הקשורות בחוק השבות 

 
 1962בנובמבר   20ט, ”מעריב”,  דניאל בגוב המשפ

 
 1970בינואר   23בנימין שליט נגד שר הפנים, ”מעריב”,  

 
 ,דבר  20/11/1962בביה"ד הגבוה לצדק -בקשתו של 'האח דניאל' להעניק לו תעודת עולה

 
 1962ביהמ"ש העליון: יהודי שהתנצר אינו יהודי, "חרות",  

 
 1959/9/20, "מעריב", פני תינוק לא גרם צרות

 
 1970/02/22, דבר,  בת לאם נכריה תירשם כיהודיה

https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4042&presentorid=NLI_EDU
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP4042&presentorid=NLI_EDU
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700275949&presentorid=NLI_EDU
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700275949&presentorid=NLI_EDU
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1962%2F11%2F20&id=Ar00600&sk=868F8F0F
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700353669&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3Dfacet%26dscnt%3D2%26ct%3Dsearch%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2597%2520%25D7%2593%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2590%25D7%259C%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU%26viewas%3Dgrid
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700353669&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3Dfacet%26dscnt%3D2%26ct%3Dsearch%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2597%2520%25D7%2593%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2590%25D7%259C%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU%26viewas%3Dgrid
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700353669&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3Dfacet%26dscnt%3D2%26ct%3Dsearch%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2597%2520%25D7%2593%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2590%25D7%259C%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU%26viewas%3Dgrid
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1959%2F09%2F20&id=Ar00600&sk=E36732D6
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1970%2F02%2F22&id=Ar01204&sk=9D07990B
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 שיטות לקבלת אזרחות בעולם 
 

                                  
 
 
 
 

 

אזרחים במדינת ישראל. הם פנו אלייך בתור חבר/ת    לפינכם מספר אנשים המבקשים להיות 
שאתם   מובן  לא,  או  אזרחות  לתת  ההחלטה  בידך  אזרחות,  לבקש  הפנים   משרד  של  וועדה 

 .  המופיעים בהמשך נדרשים לתת נימוק המסתמך על סעיפי החוק 

מצוין    יודע ו  , מעריץ את בן גוריון4למד עברית מגיל    כים.'כיה לזוג הורים צ'נולד בצ  –  'אדם א 
הה כל  ישראלי את  של מדינת  באלוקים  –אתאיסט  .  סטוריה  מאמין  בארץ  ,  לא  שנים    3שהה 

 כית.  ' זרחותו הצאי ומוכן לוותר על " וצה לחיות בארמצהיר כי הוא   רצופות.

 כן/לא   –אזרחות האם זכאי לקבל 

נימוק  
 __________________________________________________________________

___ _______________________________________________________________ 

לא יודע עברית מכיר קצת סיפורי    אבא אוקראיני.ויה  ינולד באוקראינה לאמא יהוד   –  'אדם ב
 עלה לארץ כי יש פה פרנסה טובה.  תנך כי גדל בגן נוצרי. 

 כן/לא   –האם זכאי לקבל אזרחות 

נימוק  
______________________ ____________________________________________

 __________________________________________________________________ 

ג )פולניה(   –  'אדם  נוצריה  אמא  )רוסי(  נוצרי  אבא  רביעי.  דור  בישראל  בעלי    נולד  ההורים 
 אזרחות ישראלית.  

 כן/לא   –אזרחות האם זכאי לקבל 

נימוק  
___________ _______________________________________________________

 __________________________________ ________________________ ________ 

ד השנ  –  'אדם  העולם  מלחמת  בזמן  בפולין.  חי  משפחה  י נוצרי,  החביא  ליהודים.  סייע  יה 
 יהודית בביתו תוך סיכון חיוו.  

 א  כן/ל  –אזרחות האם זכאי לקבל 

נימוק  
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________ 

 דין דם  קרקע  דין

מי שנולד  
בשטחה של  

 המדינה 

מי שנולד  
לאזרחי  
 המדינה 



28 
 לשימוש פנימי בלבד.בנה                                                                                                 "גינסבורג" יי צוות אזרחות ט' נערך ביד

 

 חוק האזרחות 
 של היהודים ושל המיעוטים במדינה. חוק האזרחות קובע את מעמדם האזרחי 

  1952חוק האזרחות  את התנאים לקבלת אזרחות.    כמו בכל מדינה, גם בישראל יש חוק הקובע
 : שיש דרכים לרכישת אזרחות ישראלית קובע

  כל מי שחל עליו חוק השבות מקבל אוטומטית אזרחות ישראלית מכוח  – מכוח חוק השבות א.  
   חוק השבות.

בארץ ב.   ישיבה  )לא   –  מכוח  קבועים  תושבים  לאזרחות  דרוזים    זכאים  ערבים,  יהודים( 
זו קיבלו אזרחות כל תושבי הקבע הלאהחואחרים   יהודים  -יים דרך קבע בישראל. בדרך 

 .  1952שחיו במדינת ישראל והיו רשומים במרשם האוכלוסין בשנת  
 בחוק קיימת הבחנה בין אלו שנולדו בישראל לבין אלו שנולדו מחוץ לה.   – מכוח לידה ג.   
 ם יהיה אזרח ישראלי. * מי שנולד בישראל לאב או לאם שהם אזרחים ישראלי     
  * מי שנולד מחוץ בישראל זכאי לאזרחות ישראלית אם אביו או אמו חיו קודם לכן בישראל      

 והיו אזרחים ישראלים. 
 לא יהודים, שנולדו בארץ לאחר קום המדינה ולא הייתה להם     –  מכוח לידה וישיבה בארץד.   
שנ        חמש  במשך  ישראל  תושבי  והם  אחרת,  הבקשה,  אזרחות  הגשת  יום  לפני  רצופות  ים 

זו בתקופה שבין   ובתנאי שהגישו בקשה  רשאים להגיש בקשה לקבלת אזרחות ישראלית, 
   .21-לבין יום ההולדת ה  18-ה  יום ההולדת

 " דבר לכל  ישראלים: " לאישור  מחכים זרים ילדי  עשרות: כתבה      

        
 אדם הרוצה לקבל אזרחות ישראלית נדרש לעמוד בתנאים הבאים:  –  מכוח התאזרחותה. 

 * לשהות בישראל שלוש שנים מתוך תקופה של חמש שנים שקדמה ליום הגשת הבקשה        
 לאזרחות.          

 * יש בדעתו להשתקע בארץ.       
 * יודע ידיעת מה את השפה העברית.       
 וותר על אזרחותו הקודמת או להוכיח שיחדל להיות אזרח חוץ לכשיהיה אזרח ישראלי. * ל      
 * זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע )עפ"י הסכמת שר הפנים( בהתאם לשיקול דעתו.       
 * לפני קבלת האזרחות יצהיר המבקש: "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל"        
המבקש להתאזר       לו  גם אם  להעניק  דעת אם  שיקול  הפנים  יש לשר  התנאים,  בכל  עמד  ח 

 זכות זו. 
הענקהו.   כאשר    –  מכוח  ישראלית  אזרחות  להעניק  הפנים  לשר  סמכות  נותן  המדינה  החוק 

 מדינת ישראל  לדוגמא, למי שמזדהה עם   .מעוניינת מסיבות שונות להעניק אזרחות לאדם
נ      הענקה  מכוח  זו.  סמכות  בתוקף  גם  ויעדיה  אזרחות  להעניק  סמכות  הפנים  לשר  יתנת 

 לנכדים של אזרחים ישראלים שנולדו בישראל והיגרו ממנה. 

https://news.walla.co.il/item/2720632
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 משימה: שאלות לסיכום הנושא: תנאים לקבלת אזרחות ומגילת העצמאות

   :לפי חוק האזרחות .1
 כל יהודי יקבל אזרחות מכוח חוק השבות.  .א
 כל יהודי רשאי לעלות ארצה. .ב
 פחות פעם בחייו יקבל אזרחות. כל אדם שמבקר בירושלים ל .ג
 מי שתורם בקביעות למדינה ומפגין למענה יקבל אזרחות. .ד

 :של הכרזת העצמאות נחקק חוק השבות 13על סמך סעיף  .2
 הצג את הביטוי מתוך ההכרזה הנותן בסיס לחוק השבות.  -א
 חוק השבות הוא חוק מיוחד למדינת ישראל. הסבר במה?   -ב

 .   מדינה יהודיתאל היא  בהכרזת העצמאות נקבע כי מדינת ישר  .3
הבא שלושה ביטויים מתוך הכרזת העצמאות הקובעים את היותה של המדינה מדינה  

 יהודית. 

 .  מדינה דמוקרטיתבהכרזת העצמאות נקבע כי מדינת ישראל היא   .4
הבא שלושה ביטויים מתוך הכרזת העצמאות הקובעים את היותה של המדינה מדינה  

 דמוקרטית. 

 טבעית וההיסטורית..." הסבר את המושגים: "...ובתוקף זכותנו ה .5
 מהי זכות היסטורית?  -א  
 מהי זכות טבעית?  -ב  

 הקף בעיגול : "נכון" או "לא נכון" ליד כל אחת מהסיבות. .6
 לפי מגילת העצמאות מדינת ישראל קמה.........

 נכון  / לא נכון   –לאפשר לכל היהודים להגיע לכותל המערבי  א.     
 נכון  / לא נכון   –ת לאומי לעם היהודי בארץ ישראל  לבנות בי ב.     
 נכון/  לא נכון    -לממש את זכותו הטבעית של עם ישראל לעמוד ברשות עצמו  ג.     

 בהכרזת העצמאות:  13רשום על פי סעיף  .7
 זכות אזרח אחת המופיעה בהכרזת העצמאות והסבר משמעותה.  א.  

 הסבר את משמעותה. זכות אדם אחת המופיעה בהכרזת העצמאות ו ב. 

 מגילת העצמאות מכריזה על  .8
 הקמת מדינה יהודית שתיקרא בשם ישראל.  א.
 הענקת שוויון זכויות לאזרחי המדינה היהודים בלבד.  ב.
 הקו הירוק כגבולה של מדינת ישראל.  ג.
 כל התשובות נכונות.  ד.

 תאר את דגל ישראל והסבר במה בא לידי ביטוי יהדות המדינה בדגל.  .9
 

 יצד אופייה היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי בסמל המדינה.הסבר כ  .10
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 סמלי ריבונות של מדינת ישראל הם:  .11
 דגל, המנון ,בול, שטרות כסף.  א.
 דגל, המנון, צבא, נשיא. ב.
 בול, שטרות כסף, ראש ממשלה, שר החוץ.  ג.
 מגילת העצמאות, כנסת, צבא, נשיא.  ד.

 

 סימלה של מדינת ישראל הוא:  .12
 ורה עם ענפי זית. מנ  א.
 מגן דוד.  ב.
 חרב וענף זית.  ג.
 התנ"ך.   ד.
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 הדמוקרטיה בהשוואה למשטרים לא דמוקרטיים 
והסדר.    -שלטון החוק  ולאכיפת  במדינה  החיים  לניהול  האחראי  הגוף  את  המתאר  מושג 

שונות  ורשויות  מוסדות  של  בקיומם  משתקף  המבצעת    -השלטון  הרשות  המחוקקת,  הרשות 
 . והרשות השופטת

 
לרבות    -משטר השלטון,  סדרי  את  הקובעים  ומוסדות,  חוקים  כללים,  עקרונות,  של  מערכת 

יש משטרים שונים   והתושבים. במדינות שונות  לבין האזרחים  בין מוסדות השלטון  היחסים 
דמוקרטי במשטר  למשל,  כך,  אחרות.  שלטון  הוא    ושיטות  האזרחים  רצון  העם(  )=שלטון 

והש בשלטון,  יהיה  מי  הזכות  שקובע  כמו:  השונות,  האזרחים  זכויות  על  לשמור  חייב  לטון 
 .ולשוויוןלחיים, לחירות  

 
לכל המדינות יש מכנה משותף, אולם השוני ביניהן הוא באופי המשטר. רוב המדינות בימינו  
משטר   בעלות  ומדינות  דמוקרטי  משטר  בעלות  מדינות  עיקריות:  קבוצות  לשתי  משתייכות 

 יונים משלה. דיקטטורי. לכל קבוצה אפ
 

 אופיו של המשטר הדמוקרטי 
ענייני   את  המנהלים  נציגיהם,  את  החופשי  מרצונם  בוחרים  האזרחים  דמוקרטיות  במדינות 

זמן זה נערכות בחירות. בבחירות מתחרות    קשנים(. אחרי פר  5או    4המדינה לתקופה מסוימת )
בנצי שוב  לבחור  אפשרות  יש  המדינה  ולאזרחי  אחדות,  מפלגות  או  ביניהן  הקודמים  גים 

רוב   של  האינטרסים  לייצג את  אמורים  העם  נציגי  באחרים.  לכן הם  האוכלוסייהלהחליפם   ,
 יפעלו לפתח את המדינה ולשפר את חייו של כל פרט באוכלוסיה.

דוגל   הדמוקרטי  המשטר  גופים.  מספר  בין  השלטון  סמכויות  נחלקות  הדמוקרטי  במשטר 
הב  חופש  למשל  הפרט,  זכויות  על  חופש  בהגנה  ההפגנה,  חופש  העיתונות,  וחופש  יטוי 

 ההתאגדות וחופש העיסוק. 
 

 אופיו של המשטר הדיקטטורי
במדינה שבה קיים משטר דיקטטורי, השליט יכול להיות שליט יחיד או קבוצת אנשים. השליט  
מרכז בידיו את כל סמכויות השלטון. השליט יכול להגיע לשלטון בדרכים שונות: בבחירות או  

מפלגת השלטון.    –זרוע )דיקטטורה צבאית(. במשטר דיקטטורי קיימת רק מפלגה אחת בכוח ה
 חל איסור על קיומן של מפלגות אחרות.

במשטר כזה "מכתיבים" לאוכלוסייה את אורח החיים ואוסרים למתוח ביקורת על השלטון.  
השליט את  לדון  סמכות  אין  המשפט  לבתי  א   -גם  המבקרים  אזרחים  לחוק.  מעל  ת  השליט 

 השלטון, או מתנגדים לו, צפויים לעונשים כבדים. 
מושג   לשלטון  הציות  בידיו.  הנתון  הכוח  במידת  תלויה  הדיקטטור  של  שלטונו  תקופת 
באמצעות טרור ופחד על תושבי המדינה. הדיקטטור מקים משטרה חשאית, שתפקידה לעקוב  

 תכתיב של השלטון. אחרי פעולות הפרט ולדווח לשליט, האם הפרט מנהל את חייו על פי ה
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 השוואה בין משטר דמוקרטי למשטר דיקטטורי

 מאפייני המשטר הטוטליטרי  מאפייני המשטר הדמוקרטי  הגורם להשוואה 
  מקור המושג 

 
 

  אידיאולוגיה 
 
 

 

  מפלגה 
 
 

 

  בחירות 
 
 

 

  מנהיג 
 
 

 

  סמכויות השלטון 
 
 

 

  יחס ליחיד, לפרט 
 
 

 

 
 משימה:  

האם   היגד  כל  ליד  המשטר  רשום  או  הדמוקרטי  המשטר  את  מאפיין  מבטא  הוא 
 הדיקטטורי: 

 אכיפת החוק באמצעות טרור והפחדה.  -ח   פיצול סמכויות השלטון.  -א
 המלך משמש כסמל.  -ט  השלטון מתחלף על פי חוק  -ב
 האזרח בוחר את השלטון.  -י  ריכוז סמכויות בידי גוף אחד.  -ג
 יש מפלגות אחדות   -יא    חופש העיתונות.  -ד
 יש מפלגה אחת   -יב    אית משטרה חש -ה
 לשליט סמכויות שלטון רבות.   -יג   הגנה על זכויות הפרט.  -ו
 אסור לבקר או לשפוט את השלטון.  -יד  פיקוח על מוסדות השלטון.  -ז

 
 תרגול מאפיינים של משטר דמוקרטי ומשטר דיקטטורי משימה: 

היגדים "רצועות"  למאפיינים  .לפניכם  עמודות  שתי  בעלת  בטבלה  אותם  במשטר    מיינו 
 דמוקרטי ומאפיינים במשטר דיקטטורי. 

בידי השליט כוח רב להחליט החלטות ולבצען ללא הפעלת כפייה, דרכי דיכוי וטרור נגד   (1
 מתנגדי המשטר אלא מתוך הסכמה הסברה, התייעצות ופשרה.

 לצד השליט קיימת משטרה חשאית בעלת כוח רב . (2

 . בכל מדינה קיימות מספר מפלגות בעלות דעות שונות (3

 האזרח יכול למתוח ביקורת על דרך עבודתם של השליטים.  (4
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 קיימת אפשרות להחליף את השליטים על פי תוצאות הבחירות. (5

נגד   (6 רצח  ואף  איומים  כוח,  הפעלת  טרור  הפחדה,  של  באמצעים  משתמש  השליט 
 השליטים. 

 אסור למתוח ביקורת על השליט ואנשיו.  (7

 ין מספר מפלגות. בזמן הבחירות יכול האזרח לבחור מפלגה אחת מב (8

או   (9 אחת,  מפלגה  רק  מתמודדת  שבהן  בחירות  באמצעות  לשלטון  מגיע  ע"י     השליט 
 השתלטות בכוח. 

 האזרחים בוחרים את השליטים על פי חוק כל ארבע חמש שנים. (10

 האזרח יכול להפגין להביע דעה, לבחור מקצוע, לשמור על רכושו ועוד.  (11

 מפלגות אחרות אסור להתקיים.  קיימת מפלגה אחת בלבד, מפלגתו של השליט. ל  (12

 השליט יכול להפעיל כפייה, דיכוי וטרור נגד מתנגדי המשטר.  (13

 זכויותיו של הפרט, האדם , מוגנות ע"י השלטון .  (14

 האזרח יכול להיעצר ע"י השלטון, ללא משפט.  (15

 זכויותיו של הפרט, האדם נרמסות ע"י השלטון.  (16

 ראש הממשלה והשרים כפופים לחוק.  (17

 
 ם בהתאם לנקודות ההשוואה והשלימו את הטבלה שלפניכם שבצו את ההיגדי

 הנקודות 
 להשוואה 

 משטר דיקטטורי  משטר דמוקרטי 

הדרך בה נקבע  
 השלטון 

  

מעמד השליט  
 וסמכויות השלטון 

  

   מעמד האזרח 

 סמנו את הפעלים בעזרת דגשן )מרקר( המתארים את פעולות הנשלט בכל אחד מהמשטרים. 
 ת מהטבלה. כתבו את המסקנות העולו
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יותר    משימה: תיתכן  ביותר.  הנכונה  התשובה  את  בעיגול  הקף  אמריקאיות  שאלות  לפניך 
 מתשובה נכונה אחת.

 

 . מאפייני משטר דמוקרטי הם: 1
 ריכוז סמכויות בידי ראש הממשלה.  .א
 השלטון נבחר ומתחלף.  .ב
 הגנה על זכויות האדם והאזרח.  .ג
 יש רק מפלגה גדולה אחת. .ד

 
 שו:. משטר דמוקרטי פירו 2

 שלטון שמאפשר רק חופש בחירה פוליטי  .א
 שלטון שנבחר על ידי נציגי העם בלבד  .ב
 שלטון העם היהודי  .ג
 שלטון העם.  .ד

 
 . מאפייני המשטר הלא דמוקרטי: 3

 חופש עיתונות.  .א
 אכיפת חוק באמצעי הפחדה וטרור  .ב
 הגנה על זכויות אדם ואזרח  .ג
 משטרה חשאית  .ד
 

 . זהה את המשפט המתאר משטר דמוקרטי: 4
 עיל משטרה חשאית משטר המפ .א
 המדינה אינה מתערבת בענייניו הפרטיים של האדם .ב
 משטר שבו כל סמכויות השלטון מרוכזות בידי שליט יחיד  .ג
 משטר שבו השליט שולט בכוח הזרוע  .ד

 
 

 במדינה דמוקרטית: . מוסדות השלטון 5
 קובעים את העקרונות )החוקים( על פיהם תפעל המדינה  .א
 יש להם סמכות לבצע את החלטותיהם .ב
 נבחרים על ידי אזרחי המדינה  .ג
 כל התשובות נכונות.  .ד
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 מהי דמוקרטיה ? 

 
 מיוונית: 

 קרטיה = שלטון, שלטון העם.     דמוס = עם  
 

 העקרונות הדמוקרטיים:
 עקרון שלטון העם  .1
 עקרון הכרעת הרוב  .2
 זכויות האדם והאזרח  .3
 עקרון שלטון החוק  .4
 עקרון הגבלת השלטון  .5
 פלורליזם  .6

 
היא   על  דמוקרטיה  בפיקוח  השלטון,  בבחירת  משתתפים  האזרחים  כלל  שבה  משטר  צורת 

 המעשה השלטוני ובהחלפת השלטון במקרה של חוסר שביעות רצון ממנו.
 

צורות,   ומגוון  לדמוקרטיה,  שונות  הגדרות  ועיקרון  ישנן  היבט  מדגישה  שלטון  צורת  כשכל 
אולם מספר    ,אחר.  למנות  הדמוקרטיניתן  לכל  המשותפים  המערביות:  עקרונות  זכויות  ות 

 . , הגבלת השלטוןהחוק  שלטון , האדם והאזרח, עקרון הכרעת הרוב, פלורליזם, שלטון העם

עקרון=)יסוד,בסיס( 
תנאי הכרחי לקיום  

 משטר 
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 עקרון שלטון העם
 

עקיפה   או  לבחירות,  בהליכה  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  להיות  יכולה  האזרחים    –השפעת 
 הפיקוח והחקיקה.   בעזרת נציגים שנבחרו )כמו חברי הכנסת אצלנו(, והם שעושים את עבודת 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 עקרון שלטון העם 
 כיצד באה לידי ביטוי ריבונות העם בדמוקרטיה? 

 
 
 
 
 
 
 

 שלטון העם 

שלטון = ניהול ענייני המדינה )חקיקה, ביצוע 
 ושיפוט( 

 הול ענייני המדינה )חקיקה, ביצוע ושיפוט( ע"י כלל אזרחי המדינה שלטון העם=ני
שלטון העם=ניהול  

ענייני המדינה )חקיקה, 
ביצוע ושיפוט( ע"י כלל 

 אזרחי המדינה 

ישיר= ישירה באופן  אזרחי  דמוקרטיה  =כלל 
המדינה המנהלים את ענייני המדינה באופן ישיר. 
הביצוע  החקיקה,  בפעולות  פעילים  משתתפים 

 והשיפוט במדינה.  
הדמ אינו יישום  הדמוקרטית  במדינה  הישירה  וקרטיה 

. גודלה העצום של אוכלוסיית 1אפשרי מהסיבות הבאות:  
במדינה   לקבלת 2האזרחים  הדרושים  רב  ומידע  ידע   .

המדינה  3החלטות   מתמודדת  עמן  הבעיות  מורכבות   .
 המודרנית

 
 

 העם = כלל אזרחי המדינה 

במדינה הדמוקרטית המודרנית מנהל העם  
באופן   המדינה  ענייני  את  הריבון 

עקיפהעקיף=  אזרחי  דמוקרטיה  כלל   =
שינ נציגים  בוחרים  את המדינה  הלו 

הנציגים   ולמענם.  בשמם  המדינה 
קובעים  חוקים,  מחוקקים  הנבחרים 
מדיניות, אחראים על הביצוע ועל השיפוט  

 במדינה.  
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)העם( בו  הליך    -משאל עם וחשוב  מכריעים  אזרחי המדינה  בעניין מרכזי  , באמצעות הצבעה, 
 שעל סדר יומה של המדינה. 

 יתרונות חסרונות

אזרחים קשה   במדינות מודרניות כשיש מיליוני
 טכנית לקיים משאל עם 

משאל עם מבטא בדיוק את דעת הציבור  
 בשאלות ספציפיות 

ניסוח השאלה יכול לגרום לאזרחים להצביע  
 ובכך להשפיע על התוצאות , בדרך מסוימת

משאל עם מאפשר לאזרח להחליט בעצמו  
 בשאלה שנשאלת, ולא שנציג יחליט עבורו 

ן מקום  במשאל עם מחליטים כן או לא, ואי 
  (כמו החברה בישראל) לפשרה. בחברה מפולגת

דבר כזה עלול להגדיל את המתח וחוסר  
 ההסכמה 

משאל עם מגביר את ההשתתפות הפעילה של  
 האזרחים בניהול ענייני המדינה 

במשאל עם אין השפעה לדעת המיעוט, כיוון  
שההחלטה מתקבלת בהכרעת רוב "כן או לא"  

על ידי נציגי  . בהחלטות בכנסת, (ולא בפשרה)
 העם, חייבים לפעמים להתחשב במיעוט 

ההחלטה במשאל עם נעשית על ידי העם עצמו,  
 דבר שנותן יותר תוקף להחלטה

 ביוני  23-ש תאריך: משאל העם על עתיד בריטניה באיחוד האירופי יתקיים בי

  -" לאחר מו"מ בן יומיים, השיגו בריטניה והאיחוד האירופי הסכם שעשוי למנוע "ברקזיט 
  -יציאה של בריטניה מהאיחוד; הממשלה אישרה את קיום המשאל בישיבה שקיימה היום  

 1982-הפעם הראשונה בה היא מתכנסת בשבת מאז מלחמת פוקלנד ב 

 20.02.16  כלכליסט

 
 עקרון הכרעת הרוב 

הרוב להצבעה.  –  הכרעת  ניגשים  מסוימת  החלטה  ברוב הקולות    לפני קבלת  ההצעה שזכתה 
חבר החלטה  מתקבלת.  קבלת  בעד  הצביעו  הנציגים  רוב  אם  לכן  העם,  נציגי  הם  הכנסת  י 

לכן   זו.  בעד החלטה  העם הצביע  רוב  כאילו  להלכה.  גדול מהעם  מייצגים חלק  הם  מסוימת, 
 ההחלטה מחייבת את כל העם. 

 : סוגים שונים של רוב
 רוב המתקבל בקרב הנוכחים בהצבעה מסוימת.   רוב רגיל:

בל בתמיכה של יותר מסה"כ בעלי זכות ההצבעה. למשל בהצבעה  רוב המתק רוב מוחלט:
 ח"כ.    61בכנסת:  

רוב המתקבל בתמיכה של אחוז מוגדר וקבוע מראש מכלל בעלי זכות   רוב מיוחד/ מיוחס:
 ההצבעה.  

 
 משימה: 

 ההצדקה לקבלת עיקרון הכרעת הרוב?  כם מהי לדעת (1
 

 
 

 הם, הוגה דעות אנגלי כתב:ט ג'רמי בנ
רוב קרוב יותר מבחינה מספרית לכלל העם, לכן היות שה  -דמוקרטיה פירושה "שלטון העם"

 החלטת הרוב או ההכרעה, שקיבלה את תמיכת הרוב, קרובה יותר להיות החלטה של העם. 
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ול הסבירו   (2 האנשים  רוב  ידי  על  המתקבלת  החלטה  נחשבת  מדוע  המיעוט  ידי  על  א 
 כהחלטה המתקבלת על ידי כולם? 

 
על    הסכנה מגנים  המשטרים  שבהן  דמוקרטיות,  במדינות  שדווקא  היא  הרוב  בהכרעת 

 , כלומר: הרוב ישלוט במיעוט.עריצות הרובהאזרחים, עשוי להתפתח מצב של 
 

 האם למיעוט אין כל זכות לערער על החלטת הרוב?
למנוע   הרוכדי  עריצות  פיתחו  את  הדמוקרטיות  במדינות  פיקוח,ב  זכויות    מנגנוני  על  שיגנו 

והאזרח.   האדם  זכויות  על  השמירה  הוא  האלה  המנגנונים  את  המנחה  העיקרון  המיעוט. 
   הפיקוח נעשה בכמה דרכים:

המשטר           • וביסודות  ואזרח  אדם  בזכויות  פגיעה  שאוסרים  חוקים  חקיקת 
 הדמוקרטי. 

)בי • פיקוח  מוסדות  ובג"ץ(הקמת  המדינה  מבקר  מוסד  קיימים  לדוגמא  שימוש    שראל 
 באמצעי התקשרות כדי לפקח ולבקר. 

ובדיונים,   בוויכוחים  שותף  והוא  הרוב  פעולות  על  ביקורת  למתוח  הזכות  למיעוט  יש  כך 
 הנערכים באמצעי התקשורת בהפגנות ובשביתות.

       סרטון  -הכרעת הרוב 
 

 – לסיכום
מתקבלות   דמוקרטיות  במדינות  הרוב.  הכרעת  עקרון  הוא  הדמוקרטי  במשטר  חשוב  עיקרון 

הנציגים הנבחרים של העם.    החלטות הנוגעות לניהול המדינה ולחיי אזרחיה ברוב קולות של 
למשל: חוקי המדינה מתקבלים בהצבעת הרוב. לכן החלטות הרוב חייבות להתחשב בעקרונות  

החלטות הרוב ופעולותיו נתונות  המשטר הדמוקרטי ובדעת המיעוט. כדי למנוע עריצות הרוב,  
 לפיקוח ולביקורת. 

 שאלה: 
 עקרון "הכרעת הרוב" משמעותו:  

 הצבעה שזכתה לרוב. החלטות מתקבלות לאחר  .א
 החלטת הרוב מחייבת גם את המיעוט.  .ב
 הרוב חייב להתחשב במיעוט.  .ג
 כל התשובות נכונות.  .ד

https://www.youtube.com/watch?v=8bC2uis5bHA
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 עיקרון שלטון החוק 

   המצורף וכתבו מה חשיבות החוק במדינה דמוקרטית? בסרטוןצפו 
 

 עיקרון שלטון החוק מונח ביסוד כל משטר דמוקרטי. 
במדינה דמוקרטית ניצב מעל הכל. הוא השליט. כולם כפופים לחוק,  החוק     –  מהות העיקרון

כולם    כי  קובע  בציות לחוק. עיקרון זהגם אנשים בכירים שנמצאים בראש השלטון מחויבים  
החוקים   חוקים.  מערכת  אותה  פי  על  לדין  עומד  החוק,  על  שעובר  מי  כל  החוק.  בפני  שווים 
חלים באופן שווה על כולם, בניגוד למדינה דיקטטורית בה השליט כגון: מלך או עריץ מכופפים  

 את החוק כרצונם, מבטלים, משנים או מחוקקים חוקים חדשים. 
הח שלטון  עיקרון  של  מפני    –  וקתכליתו  המדינה  של  ותושביה  אזרחיה  על  להגן  נועד  החוק 

שרירות השלטון ומפני גורמים שונים העוברים על החוק ועלולים לפגוע באזרח. לפיכך, כולם  
החוק. במסגרת  לפעול  דמוקרטי   חייבים  במשטר  חשוב  עיקרון  הוא  החוק  בפני  .  השוויון 

החוק בא להגן על הפרט והחברה.    ה.חוקים זהה חלה על כל אזרחי המדינ משמעותו שמערכת  
החוק הוא הדבק המאחד של כל חברה והוא זה שמאפשר קיום בצוותא של אנשים וקבוצות  

 שיש להם דעות שונות ואינטרסים מנוגדים.
 למרות הנאמר לעיל אנשים לעיתים לא מצייתים לחוק מסיבות שונות. 

 
 חשיבות שלטון החוק 

חברה," כל  של  המאחד  הדבק  הוא  וקבוצות    החוק  אנשים  של  בצוותא  קיום  המאפשר  והוא 
נוגדים ואינטרסים  שונות  דעות  להם  ליהנות    .שיש  נוכל  לא  חוק  או  מביטחוןללא  מחירות   ,

נשחק,   שהחוק  מקום  לספק.  מסוגלת  מאורגנת  חברה  שרק  וכלכליים  חברתיים  משירותים 
ההידרדרות עשויה  האנארכיה מאיימת. אין מדובר דווקא במלחמת אזרחים או בהפיכה, שכן  

להיות איטית, ואולם הידרדרות איטית אינה מסוכנת פחות אלא יותר. אנחנו נוטים להתרגל  
 בהדרגה לתופעות של זלזול בחוק. קודם מצד הציבור ולבסוף אף מצד מנהיגי הציבור.

מסוכנת   היא  בישראל  ומדינה.  חברה  בכל  מסוכנת  תופעה  היא  החוק  שלטון  של  השחיקה 
ה בישראל מפולגת ומסוכסכת יותר מן הרגיל, החברה בישראל לא גיבשה עדיין  במיוחד, החבר 

המחלוקת   אידיאולוגית.  להקצנה  נוטה  והיא  וסובלנות  פלורליזם  על  מבוססת  מסורת 
תוך   באחיו  איש  יד  לשלוח  בעדנו  ימנע  מה  אישי...  לריב  בנקל  להידרדר  נוטה  העקרונית 

 ץ?התעלמות מן הסכנה החמורה האורבת לנו מבחו 
רק החוק. בישראל, יותר מאשר בהרבה מדינות אחרות, החוק הוא המכנה המשותף העיקרי,  
אולי היחיד, של הפלגים המסוכסכים בחברה. את לשון החוק עשוי להבין ולכבד כל אדם שפוי  
מיעוט   קבוצת  עם  נמנה  הוא  אם  גם  שיהיה,  ככל  ובנטיותיו  בדעותיו  קיצוני  יהיה  בדעתו, 

נחלת הכל, כולל  לאומית, דתית או ח יהיו  והציות לחוק  ברתית. אך זאת רק בתנאי שהכבוד 
אינה   שההסברה  במקום  גם  צריך  החוק.  לשלטון  לחנך  כך  כל  חשוב  לכן  יריבות.  קבוצות 

 . "להיאבק נחרצות בכל מי שמסכן את שלטון החוק  –מספיקה כדי להגן על החוק  
 ון, לשעבר( "עליונות החוק", דברים לרגל פתיחת שנת המשפט תשמ"ט.יצחק זמיר, )יועץ משפטי לממשלה ושופט בית המשפט העלי 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydn4f5UFjtY
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 סוגי עבריינות ומצבים של הפרת חוק 
 

 נקודות הדמיון בין סוגי העבריינות: 
 כולם מהווים עבירה על החוק, פגיעה בשלטון החוק.  -
 על כל סוג של עבירה צפויה ענישה בהתאם לחומרת העבירה.  -
 מכל סוגי העבירות צפויה סכנה לחברה.  -
 

 עבריינות פלילית  קריטריון
 

 עבריינות שלטונית  מצפונית -עבריינות אידיאולוגית

איש ציבור תוך שימוש   פרט/איש ציבור  פרט/איש ציבור  המבצע
 בסמכותו ומעמדו 

 
מטעמי מוסר אישיים, מחאה ושינוי   תועלת אישית  המניע 

 מדיניות  
המדינה/ציב ור  טובת 

 מסוים
 

 
הסכנות 

הנשקפת  
 למדינה ולחברה 

התפשטות לכדי  
תופעה חברתית,  

הפוגעת קשה  
בתחושת הביטחון  

האישי ואיכות  
 החיים. 

א. היא עלולה לגרום לנזקים עצומים  
 למשטר הדמוקרטי ולחברה כולה.  

ב. העבריין האידיאולוגי נתפס 
כ"אידיאליסט" ולכן מערכת האכיפה  

לחנות ,מה  עשויה להתייחס בהבנה וס 
שעלול לגרום לעבריינות להתרחב עד כדי  

 סכנה לשלטון החוק וליציבות החברה. 
ג. התניית ציות לחוק בהיותו צודק   

 עלולה להוביל לאנרכיה.  
ד. אם דעה כי החוק אינו צודק וכי בשל  

היא   -כך ניתן לעבור עליו תהפוך לנפוצה
 תהווה סכנה לשלטון החוק. 

א. השלטון אמור לשמש  
ה לציות לחוק,  דוגמ

ולכן זלזולו בחוק עלולה  
לשדר מסר לציבור כי  

מותר גם לו לזלזל בחוק  
וכי אי הציות לגיטימי.  
ב. בידי השלטון מרוכז  
כוח עצום ולכן שימוש  

לרעה בכוחו עלול  
להוביל לפגיעה בזכויות  

האדם והאזרח  
 ולרודנות. 
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 משימה 
 קראו בעיון את ההיגדים.

 ו סוג העבריינות / אי הציות לחוק אותו הוא מבטא. רשמו לגבי כל אחד מהם מה
 המניע לעבירה הוא שקובע את סוג העבריינות   –זכרו לחפש את המניע לעבירה  

נרקומן נוהג לגנוב מכשירי רדיו ממכוניות, כדי לממן לעצמו את מנת הסם  .1
 __________ היומית. 

 
וטובוסים, תמורת  פקיד במשרד התחבורה "עזר" לחברו הטוב לזכות במכרז לשיפוץ א .2

קבלת אחוזים מהרווחים שיתקבלו ממכירת האוטובוסים לאחר  
 __________________ שיפוצם.

 
שוטר הכה עציר אף על פי שהתקנות אוסרות עליו זאת. השוטר הכה את העציר כדי   .3

להוציא ממנו הודאה על פשע שבצע, ולהביא לכך שהעציר יפליל את  
 ___________________ חברו.

 
ים התנה העברת תקציבים לרשויות המקומיות, במינוי נציגים מטעם מפלגתו  שר הפנ .4

 __________________ למועצות הדתיות בישובים השונים.
 

קבוצת קציני מילואים החליטה לסרב לשרת בשטחים. הסרבנים הודיעו כי מצפונם   .5
אינו מאפשר להם להוסיף ולהלחם מעבר לקו הירוק במטרה לשלוט, לגרש, להרעיב  

ולהשפיל עם שלם. יחד עם זאת הודיעו הסרבנים כי יוסיפו לשרת בצה"ל בכל משימה  
 ________________ שתשרת את הגנתה של מדינת ישראל.

 
מסרב להתגייס לצבא כיוון שהוא מתנגד לכל אלימות שהיא. הצעיר טוען   18צעיר בן  .6

שבטאו  שמאז היותו ילד קטן נמנע מאלימות והדיר רגליו ממקומות ואירועים 
 ____________אלימות.

 
מנהל אגף באחד ממשרדי הממשלה נתן הוראה לשלם מתקציב משרדו את ההוצאות   .7

 ____________________ של כינוס שערכה מפלגתו.
 

כשליש מהרופאים המנתחים באוסטרליה מודים כי הם מבצעים המתות חסד של   .8
 _______________חולים סופניים, למרות שהחוק אינו מתיר להם זאת.

 

קצין בכיר במשטרה הדליף לתקשורת על חקירה רגישה המתנהלת נגד איש ציבור,   .9
 _______________  בתקווה לזכות לקידום מעמדו. 

 

 _______________  ימי מחבוש על סירובו לשרת בעזה. 28חייל נשלח למאסר של   .10
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 חוקה 
המשטר,   עקרונות  מוגדרים  בהם  וחוקים  כללים  של  אוסף  היא  השלטון החוקה  מוסדות 

ורשויותיו מבחינת סמכויות, תפקידים ויחסי גומלין בין השלטון לאזרחים, וכן זכויות האזרח  
 וחובותיו. בכל חוקה יש שני נושאים חשובים: הגבלת השלטון וקביעת חירויות הפרט.

 
ולמנוע  בד"כ חוקות מתגבשות עם הקמת מדינה. תפקיד החוקה להגביל את רשויות השלטון,  

ריצות השלטון. כדי להבטיח שהחוקה אכן תגביל את השלטון, יש לחוקה מעמד מיוחד.  ת עא
 לחוקה יש עליונות על פני חוקים רגילים.  

החוקה מתבטאת בכך שאסור לחוקק חוקים רגילים הסותרים את מה שכתוב בחוקה.   עליונות
יש קושי    בית המשפט מוסמך לבטל חוק רגיל במקרים בהם החוק סותר את החוקה. בנוסף

 או סעיפים בתוכה.  ה לשנות חוק
החוקות   המדינות  קושי  –  נוקשותברוב  החוקה  קיים  את  לשנות  ניתן  אותן.  או    לשנות 

  גמישה באמצעות משאל עם, או באמצעות רוב מיוחד בפרלמנט. יש מעט מדינות בהן יש חוקה  
 שניתן לשנות את החוקה ללא קושי. 

אחד כתוב. לחוקה פורמלית יש מעמד על. לדוגמא:    מסמך   –  חוקה פורמליתברוב המדינות יש  
 ארה"ב. 

 
מטריאלית חוקים,    חוקה  קובץ  אלא  כתוב,  אחד  במסמך  מרוכזת  שאינה  חוקה  פירושה, 

מסמכים, תקדימים של בתי משפט בנושאים חשובים בנושאים הקשורים בערכים ובעקרונות  
על   המשפיעים  דרך  ציוני  המשמשים  אדם,  ובזכויות  מערכת  דמוקרטיים,  פעולות 
 הממשל.מבחינת התוכן חוקה מטריאלית ראויה להיות חוקה. למשל בריטניה. 

 
 חוקי יסוד, שמיועדים להיות חלק מחוקה עתידית.   11אין חוקה, יש  –בישראל 
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 נימוקים בעד ונגד חוקה בישראל 
 

 הנימוקים של המתנגדים לחוקה:  הנימוקים של המצדדים בחוקה: 
נוי בקלות  חוקה שאינה ניתנת לשי .א

כחוק רגיל, מקנה יציבות למוסדות  
 השלטון. 

 
 חוקה מגינה על זכויות אדם ואזרח.  .ב
 
לחוקה ערך מחנך המבטא את   .ג

יסודות המשטר הדמוקרטי והערכים  
הלאומיים. דווקא בחברה  

הישראלית המצויה בתהליך של  
גיבוש, יש חשיבות לערך המחנך של  

 החוקה. 
 
חוקה תייצג כלפי העולם את דימויה   .ד

חיובי של מדינת ישראל כמדינה  
 דמוקרטית. 

המפלגות הדתיות טענו שהחוקה היחידה   .א
שיכולה מדינת ישראל לקבל, צריכה להיות  
מבוססת על הדת היהודית. ובחוקה כתובה  

וליברלית אין לפיכך כל צורך, כיוון שהיא  
 עלולה לעמוד בסתירה לתורת ישראל. 

 
החוקה אמורה לקבוע את דמותה ואופייה של   .ב

דינת ישראל. לעת עתה רק חלק מן העם  מ
היהודי יושב בארץ, ולכן אין זה רצוי שרק חלק  

קטן יקבע את אופייה ודמותה של המדינה,  
 שבה יתרכז בעתיד רובו של העם היהודי. 

 
בגלל הנסיבות הביטחוניות שבהן נתונה   .ג

המדינה קיים הכרח בקיום סמכויות חירום  
מציאות   העלולות לפגוע בחירויות הפרט. בגלל

זו לא ניתן לכונן חוקה דמוקרטית   ביטחונית
 וליברלית נאורה. 

 
חוקה אינה הכרחית לשמירת אופייה   .ד

הדמוקרטי של מדינת ישראל, והרי הכרזת  
העצמאות מגדירה את עקרונות היסוד  
 הדמוקרטיים המקובלים והמוסכמים. 
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 עקרון הגבלת השלטון

על  רשויות השלטון מרכזות בידיהן עוצמה   רבה, כמו: שליטה על משאבים כלכליים, שליטה 
מנגנונים   לקיים  יש  לפיכך,  אנושיים.  מטרת  משאבים  המבצעת.  הרשות  על  ובקרה  לפיקוח 

 העיקרון, למנוע עריצות ושרירותיות של רשויות השלטון.  
 קיימים שני סוגי פיקוח על השלטון: 

החוק קובע כי יבקרו או יפקחו על  ביקורת של גופים או מוסדות ש    -  ביקורת/ פיקוח פורמלי
הפרלמנט (אופוזיציה, ועדות הכנסת, כלים    –השלטון ועל חוקיות פעולותיו. בין הגופים הללו  

מתבצעת   הביקורת  המשפט.  ומערכת  הציבור  תלונות  נציב  המדינה,  מבקר  פרלמנטריים), 
הנחיות דוחות,  פרסום  המציגים א ,באמצעות  אחרים  או מסמכים רשמיים  פעולות  חוקים  ת 

 .השלטון
פורמאליים  /פיקוח בלתי  ועל    -  ביקרות  השלטון  על  ומבקרים  שמפקחים  ואנשים  גופים 

חוקיות פעולותיו לא משום שזהו התפקיד שלהם על פי חוק אלא מיוזמתם: הפגנות, שביתות,  
ישראל מדינת  אומנות.  יצירות  או  את  ,  עצומות,  מאפשרת  אחרים,  דמוקרטיים  כמשטרים 

גנונים אלו ומכירה בהם ככלי חשוב לשמירה על הדמוקרטיה. הביקורת מבוצעת  קיומם של מנ 
 .באמצעות לחץ על קובעי מדיניות, הבעת ביקורת ויצירת דיון ציבורי

 
 ישראל בעיני 

 
 להקת תיסלם   " שלפרצופה של המדינה את השיר "  שמעו

 
 האם אתם מסכימים עם מילות השיר עם הדעה והמחאה המובעת בשיר. נמקו   •

 הציגו שיר המדבר בזכותה של המדינה.  •

ברים שהוא אוהב  כל אחד כותב שלושה דברים שהיה רוצה לשנות במדינה. ושלושה ד •
 במדינה. 

 כתוב פוסט או חמשיר המבטא את "הדבש" "והעוקץ" של מדינת ישראל לדעתך.  •

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THO5WARtcdI&feature=youtu.be
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לשנת    בסרטוןצפו   המדינה  מבקר  של  "2020דו"ח  שנתי  :  דוח  בדק:  המדינה    -ג'  70מבקר 
 " ני איום טילים ורקטותההיערכות להגנת העורף מפ

 

ובאיזה תחום   .א זה,  בסרטון  השלטון  כלפי  מבקר המדינה  ידי  על  מהי הביקורת שעולה 
 היא עוסקת? 

 ציין באילו תחומים נוספים מבקר המדינה יכול לפקח על השלטון?  .ב

 ביקורת  היא פורמלית או לא פורמלית?  האם .ג

 מספר אמצעים להגבלת השלטון:  קיימים
 מנגנוני פיקוח פורמליים ובלתי פורמליים א. 

 
ביקורת בלתי פורמלית   פורמלית-ביקורת מוסדית 

 )לא ממסדית( 
 מפקח על הרשות המבצעת באמצעות: -פרלמנט .א

ר-חקיקה .1 החוק.  לפי  לפעול  חייבת  הממשלה  דמוקרטית  אש במדינה 
הפרלמנט   של  העיקרי  התפקיד  לחוק.  כפופים  והשרים  הוא  הממשלה 

לחוקק חוקים ובכך מתאפשר לפרלמנט להגביל את פעולת השלטון. יחד  
לכן   הפרלמנט,  רוב  תמיכת  על  נשענת  שהממשלה  לציין,  חשוב  זאת  עם 

 יכולת הפרלמנט להגביל את השלטון באמצעות חקיקה מוגבל. 
אמון .2 אי  פרלמנט-הצבעת  אמון    –רי  במשטר  אי  להביע  יכול  הפרלמנט 

בממשלה, ובכך להקדים את הבחירות. בישראל הכנסת יכולה להביע אי  
ממשלה ברוב ח"כים ובכך לגרום לפיזור הכנסת והליכה לבחירות  באמון  

 חדשות. 
מהקואליציה/ממשלה,    –האופוזיציה   .3 חלק  אינם  אשר  העם  נבחרי 

שאינ  המפלגות  הממשלה.  את  שוטף  באופן  לממשלה  מבקרים  שותפות  ן 
הציוניכמו   ומעלות    המחנה  הממשלה,  עבודת  על  אי  מפקחות  הצבעות 

 אמון בשל התנגדותן לביצוע המדיניות הממשלתית. 
המדינה   .ב מבקר  הם    –מוסד  אם  השלטון  מוסדות  את  בודק  המדינה  מבקר 

עפ"י   פועלות  השלטון  מוסדות  בודק אם  המדינה  החוק. מבקר  עפ"י  פועלים 
יעילות  םכללי תלוי  של  לא  המדינה  מבקר  מוסד  וחיסכון.  מידות  טוהר   ,

ברשות המבצעת, כדי למנוע ניגוד אינטרסים. מבקר המדינה עורך ביקורת של  
עליו   וכד'.  מקומיות  רשויות  ישראל,  רכבת  הממשלה,  משרדי  כמו  מוסדות 

 לפרסם את הדו"ח ברבים. 
אומבודסמן   .ג הציבור  תלונות  הסבו  –נציב  אזרחים  של  בפניות  רים  מטפל 

 שנפגעו ע"י רשויות השלטון. 
מערכת המשפט בודקת את חוקיות הפעולות של רשויות    –מערכת המשפט   .ד

השלטון ומרסנת אותן. בית המשפט מגן על זכויות האדם והאזרח. במדינות  
בהן יש חוקה, תפקיד בתי המשפט לבדוק שהחוקים לא נוגדים את עקרונות  

 החוקה.

 
התקשורת   –תקשורת  א.  

מיד מידע מספקת  חושפת  ע, 
בפני   השלטון  רשויות  על 
סדרים.  אי  על  האזרחים 
"כלב  משמשת  התקשורת 
האדם,  זכויות  של  השמירה" 
החשיפה  החוק.  שלטון  ושל 
מאלצת את הממשל לרסן את 

 מעשיו. 
 

הציבור מביע    –דעת הקהל  ב.  
עצרות,  בהפגנות  דעתו  את 
לתקשורת.  פנייה  שביתות, 
מאחר והממשל זקוק לתמיכת 

נאלץ  האזרחי הממשל  ם, 
למשל  מדיניותו.  את   לשנות 
הסטודנטים  שביתת 
שכר  להורדת  הממושכת 
האוצר  לשר  גרמה  הלימוד, 

 להפחית את שכר הלימוד. 
 

שונים   –אמנות  ג.   באמצעים 
ספרות  תיאטרון,  קולנוע,  כמו 
פעולות  על  מחאה  מובעת 
למען   שירים  למשל  השלטון. 

 השלום. 

 
ובלתי פורמלית, ציינו את הכלי בו השתמשו והביקורת  * חפשו דוגמאות לביקורת פורמלית 

 המובעת בו והציגו את הדוגמאות בכיתה.

https://www.youtube.com/watch?v=lKw5pJi0teI
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 תפקיד אמצעי התקשורת בחברה דמוקרטית

 במשטר הדמוקרטי מבטאים כלי התקשורת שתי זכויות חשובות של האזרח:

לדעת: .א האזרח  וטלוויזיה(    זכות  )רדיו  והאלקטרוניקה  עיתונות  התקשורת,  אמצעי 
האירועים  מעביר  על  יותר  )אמיתי(  ומהימן  רב  מידע  יקבל  שהאזרח  ככל  מידע.  ים 

את   ולהגדיל  מסקנות  להסיק  ביקורת,  למתוח  יוכל  ובעולם,  במדינה  המתרחשים 
 מעורבותו בחיי החברה והמדינה. 

הביטוי: .ב לחופש  את    הזכות  להביע  יכול  הוא  ביטוי.  לחופש  הזכות  במדינה  אזרח  לכל 
על  ביקורת  ולמתוח  הרדיו    עמדתו  העיתונות,  השלטונות,  של  מחדלים  ועל  החלטות 

 והטלוויזיה המשמשים במה לאזרח להביע את דעתו בכתב או בע"פ. 
 

 תפקיד כלי התקשורת: 
על   על שלומו,  בו, מידע שעשוי להשפיע  עניין  יש  המידע המגיע לאזרחים הוא מידע שלציבור 

ל האזרח  זכות  הזכויות:  משתי  חייו.  איכות  ועל  נובעים  ביטחונו  הביטוי  לחופש  והזכות  דעת 
 התפקידים החשובים, שנהוג לייחס לכלי התקשורת:

לאזרח   .א מידע  ועל    –הזרמת  התנהגותו  על  להשפיע  ושעשוי  לציבור  עניין  בו  שיש  מידע 
 פעולותיו של האזרח בכל ימות השנה ועל שיקול דעתו ביום הבחירות. 

 מתן אפשרות ביטוי לאזרח.  .ב
ויכוחים, מושמעות דעות שונות,  מעל דפי העיתון ובתוכני ות הרדיו והטלוויזיה נערכים בגלוי 

ומוצעות דרכים לפתרונן. האזרח קורא, מתרשם   נמתחת ביקורת על השלטון, מועלות בעיות 
הפרט   של  בעיות  להעלות  הרוצים  לאלה  כתובת  גם  הם  התקשורת  כלי  דעה.  לעצמו  ומגבש 

 די לזרז את פתרונן. והציבור ולשתף בהן את שאר האזרחים במדינה, כ
 

 ההגבלות שחלות על חופש הביטוי: 
 בדמוקרטיה אין חופש מוחלט, אלא חופש מוגבל, כדי לפגוע בזולת. ולכן ישנם הגבלות:

 אסור לפרסם דברים הפוגעים בביטחון המדינה ובאזרחיה.  -

 אסור לפגוע באדם על ידי פרסום דברים שאינם אמת )דיבה או השמצה(.  -

 הפרט )לא להתערב בחייו הפרטיים(. יש לשמור על צנעת  -

אסור בזמן הליכים משפטיים, לפרסם שמו של חשוד או להשמיע דברים, העשויים   -
 להשפיע על העדים. 

 
 תרגול: ענה על השאלות הבאות: 

 הזכות החשובה אותה מקיימים אמצעי התקשורת היא: .1
 הזכות לשוויון  .א
 הזכות לחופש הביטוי  .ב
 הזכות לבחור  .ג
 הזכות לקניין  .ד

 
 מדוע הדמוקרטיה נפגעת כשאין תקשורת חופשית? הסבר  .2

 
"בדמוקרטיה, אין חופש מחלט, אלא חופש מוגבל". הסבר שני מקרים בהם מגבילים   .3

 את חופש הביטוי. 
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 הפרדת רשויות ב. 
 

 הרשויות כפולה:  המטרה של הפרדת 
של  1 הסכנה  מול  האזרח  של  חירותו  את  ולהבטיח  אחד  שליט  בידי  יתר  ריכוזיות  למנוע   .

 יצות שלטונית. ער
 . להבטיח את תפקודה של המערכת השלטונית.  2

על   וביצוע.  בין התפקידים השונים: חקיקה, שיפוט  בכל מדינה צריכה להתקיים הפרדה  לכן 
 בסיס קביעה זו בכל מדינה דמוקרטית מתקיימות שלוש רשויות:  

 תפקידה לחוקק חוקים   רשות מחוקקת )כנסת(
 להכריע בסכסוכים  תפקידה  רשות שופטת )בתי משפט(

 תפקידה לקבוע מדיניות ולהוציאה לפועל.  ורשות מבצעת )ממשלה( 
שנמצאים   תפקידים  למלא  סמכות  יש  רשות  לכל  מוחלטת.  אינה  ההפרדה  זאת  עם  יחד 

)לרשות המבצעת בישראל יש סמכות לחוקק חקיקת משנה(.  בסמכותה של רשות   יש  אחרת. 
 איזון, ריסון ובקרה:הן יחסי מתקיימים ביני  קשר בין הרשויות השונות.

אך כאשר הרשות    הרשות המחוקקת,פוסקת על פי החוקים שנחקקים ע"י    הרשות השופטת
בתגובה   המחוקקת.  הרשות  את  ומרסנת  מאזנת  היא  לחוקים  פירושים  נותנת  השופטת 

 לפרשנות זו הרשות המחוקקת יכולה לשנות את החוק ע"י חקיקה חדשה.
 
 
 
 

 
 

חלוקת סמכויות   ניתן לראות מהתמונה כי אין הפרדה מוחלטת בין הרשויות, אלא מתקיימת 
   יהן נ זונים ובלמים ביישל א בין הרשויות תוך קיום מערכת  
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 זכויות האדם
 

 לכל אדם מגיעות זכויות טבעיות הכוללות זכויות אדם וזכויות אזרח. 
מוענקות על ידי השלטון.    , המגיעות לכל אדם באשר הוא, ואינןהן זכויות יסוד  זכויות אדם:

-, חירותו ושוויונו ואידם", היא רעיון הצדק, רעיון כבודונקודת המוצא של רעיון "זכויות הא 
( האמין  1632-1704עתו של הפרט, הנתפשים כזכויות בסיסיות של האדם. כאמור, גון לוק )פגי

 כי "הזכויות הטבעיות" המגיעות לכל אדם הן הזכות לחיים, לחירות ולקניין.
 

זכות  :זכויות אזרח )המקנות לו  זכויות המדגישות את ראיית האדם כחלק מחברתו המדינית 
 וב המשטר, לזכות בשירותים המוענקים לאזרח בלבד(. לבחור ולהיבחר, ליטול חלק בעיצ 

 ההבדל העיקרי בין זכויות אזרח לזכויות אדם: 

 זכויות אדם כוללות תחומים רבים, ואילו זכויות אזרח הן רק בתחום הפוליטי. •

 זכויות אדם שוות לכל בני האדם, ואילו זכויות אזרח משתנות ממדינה למדינה.  •
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 הזכות לחיים ולביטחון )שלמות הגוף( 
מבלי   לחיות  אדם  כל  של  לחשוש  זכותו 

)פיזית או מילולית(   גופנית או נפשית  מפגיעה 
גופו   בשלמות  פוגעת  או  חייו  את  המסכנת 
הדרושה   ההגנה  את  לו  לספק  המדינה  וחובת 

 לשם מימוש הזכות. 

 הזכות לחירות 
ולחופש   פעולה  לחופש  אדם  כל  של  זכותו 

ז כרצונו.  ולנהוג  לעשות  נובעת  בחירה  זו  כות 
תבוני,   יצור  הוא  שהאדם  בכך  מההכרה 

 אוטונומי, אחראי על גופו ועל חייו. 

ההתאגדות ההתארגנות    –  חופש  כל   –וחופש  של  הזכות 
אינטרסים  לקדם  במטרה  ולפעול  בקבוצות  להתאגד  פרט 

 שונים, פוליטיים, כלכליים ואחרים. 

 חופש דת וחופש מדת. –  חופש הדת
זכותו של כל פרט להאמין ולקיים את מנהגי   –חופש דת  

 הדת וטקסי הפולחן שלה. 
מדת   של    –חופש  אי  זכותו  של  בדרך  לבחור  אדם  כל 

אמונה, מבלי שייכפו על הפרט קיום מצוות וטקסי פולחן 
 דתיים.

לנוע ממקום למקום.   –  חופש התנועה  זכותו של כל אדם 
וזכותו   המדינה  בתחומי  בחופשיות  לנוע  הפרט  של  זכותו 

 לצאת מהמדינה לחו"ל ולחזור אליה ללא הגבלה.

העיסוק  בכל   –  חופש  לעסוק  לבחור  אדם  כל  של  זכותו 
ו, מקצוע או מקום עבודה שירצה, במקום ובדרך הרצויים ל
 לשם הבטחת צורכי הקיום שלו )פרנסה( ולהגשמה עצמית.

זכותו של אדם במדינה דמוקרטית   –  זכות הציבור לדעת
ופעולותיו   מדיניותו  על  השלטון  ממוסדות  מידע  לקבל 
המשפיעות על קבלת ההחלטות וחובת המדינה לספק לו  

 מידע זה. 

 ש, זכותו של כל אדם לבטא כל דעה,רג  –  חופש הביטוי 
 אמונה, העדפה בכל דרך.

 הזכות לקניין 
אדם להיות בעל רכוש, לשמור    זכותו של כל

עליו ולהנות ממנו ללא חשש שיילקח ממנו. 
ללא   אדם  של  בקניינו  שימוש  לעשות  אין 
רשותו. )קניין יכול להיות חומרי )מוחשי( או  
אין  פטנט(  רישום  יוצרים,  )זכויות  רוחני 
לגביה   שיש  יצירה  לשנות  או  לפגום  לסלף, 
ערך בעל  דבר  כל  הוא  קניין  יוצרים.    זכויות 

 כלכלי. 

 הזכות לשוויון 
זכותו של כל אדם, ללא הבדל דת, גזע ומין,  

לקבל יחס שווה לזולתו. זכות זו נובעת  
מההכרה בכך שכל בני האדם שווים בערכם  

 ובזכויותיהם. 
 מביאה להיווצרות אפליה,זו הפרת זכות 

 ואבחנה. העדפה מתקנת

 הוגן   הזכות להליך 
ייפגעו   לא  הטבעיות  שזכויותיו  משפטי  בהליך  הנמצא  אדם  כל  של  זכותו 
מעבר למה שנדרש לצורך החקירה והמשפט. מטרת הזכות למנוע פגיעה לא 

 מוצדקת בזכויות היסוד של האדם ולהגן על זכויותיו מפני שרירות השלטון. 

 הזכות לכבוד 
משפיל   ליחס  נתון  להיות  שלא  אדם  כל  של  זכותו 
בתחושתו   זו  זכות  של  מקורה  ומעליב. 
כל  העצמי.  ובדימויו  האדם  של  הסובייקטיבית 

העלבה, השפלה    –של האדם    פגיעה בכבודו העצמי
היא פגיעה בזכותו של הפרט   –פיזית או מילולית  

 )האדם( לכבוד. 

לפרטיות  חשיפה,   -הזכות  ללא  לחיות  אדם  כל  של  זכותו 
לתחומו יחדרו  שלא  זכותו  לחייו.  חדירה  או    התערבות 

אדם  של  ובגופו  בחפציו  לגעת  אין  רשותו.  ללא  הפרטי 
ו/או לאסוף לגביו מידע ו/או לפרסם  פרטים על אודותיו  

 ללא רשותו.

טוב  לשם  יוכפש    –  הזכות  לא  ששמו  אדם  כל  של  זכותו 
מידע   לפרסם  אין  אודותיו(  שיקרי  מידע  יפורסם  )שלא 
של  הציבורי  ובדימויו  הטוב  בשמו  לפגוע  כדי  בו  שיש 

 הפרט )אדם( ללא סיבה.

 זכותו של כל אדם לחשוב   –  חירות המחשבה והדעה 
 ולגבש לעצמו דעה בל נושא ועניין. 

 זכותו של כל אדם לאמץ לעצמו  –  חופש המצפון 
 ערכים מוסריים ולנהוג על פיהם.

להפגנה חופש  –  זכות  יש  אנשים  קבוצת  ולכל  אדם  לכל 
ולעורר  לרעיון  ברעיון,להתנגד  בפומבי,לתמוך  למחות 

 אנשים לפעילות.

המידע אדם    והינ  -  חופש  כל  של  הבסיסית  החירות 
כל  לדעת  פרטי,  כאדם  או/ו  כולל  מציבור  כחלק  ואדם, 

חייו,   לתחומי  לסביבתו,  אליו,  ולכל   לענייניו שקשור 
 .צרכיו באשר הם
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לשוויון המהותית,    –  הזכות  בתכונה  שווים  הם  אולם  האדם,  בני  בין  רב  שוני  יש  אמנם 
המציינת אותם כבני אדם, כולם נבראו "בצלם אלוהים", ועל כן הם זכאים כולם ליחס שווה.  

חוק, כלומר שכל בני האדם נשפטים על פי  אחד המובנים של הזכות לשוויון היא שוויון בפני ה 
אותם חוקים ועל ידי אותם בתי משפט, ואין אדם העומד מעל החוק. הזכות לשוויון באה לידי  

 ביטוי במספר תחומים:  
 זכות  שווה לבחור את מוסדות השלטון או להיבחר אליהם. – שוויון פוליטי

 גזע או לאום.   איסור אפליה על רקע דת, מין,  –  שוויון חברתי וכלכלי
 

 ישנם מצבים בהם במכוון המדינה מפרה את השוויון במטרה להגיע לשוויון: 

יכולות שונות, צרכים שונים ומאפיינים המיוחדים    –  אבחנה ויש להם  בני האדם אינם זהים 
ולתת   להתייחס לבני אדם אלה באופן שונה  נובע מכך שיש  ורק להם מסיבות מוצדקות.  אך 

 להם יחס שונה. 
יחס שונה ומיוחד לאוכלוסיות שקופחו בעבר, שנועד לצמצם פערים ולקדם    –  פה מתקנתהעד

 את השוויון.
התייחסות לא שווה לבני אדם מסיבות שאינן מוצדקות. האפליה פסולה גם     -  אפליה פסולה

 הם אינו רלוונטי לנושא הנדון.יאם האנשים שונים זה מזה, אולם השוני בינ 
 

 תרגול:
 סולה, אבחנה או העדפה מתקנת באירועים שלפניך. נמק/י קביעתך.ציין/י אפליה פ

 
האוניברסיטה אסרה על קבלת סטודנטים הנמנים עם קבוצה אתנית מהמזרח הרחוק.   .1

 ______________________ 
לשחורים.   .2 בתים  להשכיר  מסרבים  בארה"ב  מסוימים  באזורים  הגרים  תושבים 

 ______________________ 
המ .3 לפאבים,  ילדים.  הכניסה  על  ואסורה  למבוגרים  מותרת  חריפים,  משקאות  וכרים 

 ______________________ 
הספר   .4 לבתי  לאפשר  כדי  מענקים  מקבלים  בלבד  נחשלים  באזורים  חינוך  מוסדות 

בלימודים.   הישגיהם  בשיפור  לתלמידים  שיסייעו  בחינוך  מומחים  להעסיק 
 ______________________ 

ריינות" מספר מסוים של מקומות בפקולטה לרפואה  אוניברסיטאות רבות בעולם "מש .5
 לבני מיעוטים אתניים.___________________

 בעל מסעדה סרב להכניס למסעדה זוג נכים._______________________  .6
ארוך   .7 שיער  עם  בצה"ל  לשרת  יוכלו  שחיילים  לכך  מתנגדים  והרמטכ"ל  הביטחון  שר 

 __ אסוף בדומה לחיילות. _____________________
רוצים   .8 התפר,  לקו  סמוך  ערבי  ישוב  )קיבוץ    רישיונות במרג'ה,  במגל  כמו  נשק 

 יהודי(.______________________ 
 בי"ס לעיתונאות דחה קבלתו של צעיר בטענה שלא שירת בצבא. _______________  .9

 בהסכם עבודה קיבוצי נקבע שנישואי דיילת יביאו לפיטוריה.__________________  .10
אפשרות   .11 להצביע  ניתנת  יכול  ואינו  בניידות  מוגבל  הגופני  מצבו  שמחמת  אדם,  לכל 

והצבעה   גישה  סידורי  בה  שיש  אחרת  קלפי  בכל  להצביע  שלו,  הרגילה  בקלפי 
 מתאימים._________________ 

 מפלגת הירוקים הודיעה כי תשריין מקומות לנשים בעשירייה הפותחת.___________  .12
כד  .13 האוניברסיטאות  עם  מו"מ  מנהל  א'  צה"ל  לשנה  מתשלום שכ"ל  מלא  פטור  לתת  י 

 לחיילים לוחמים._________________ 
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 :תרגול

 קראו את האירועים וכתבו מהי החירות שנפגעה בכל אחד מהם:  .1
המלך היווני אנטיוכוס הטיל על היהודים גזרות, שאסרו עליהם לקיים את מצוות   .א

 דתם. 
החירות  

 _____________  ______________________________________ שנפגעה:____ 
 במדינות רבות בעבר יכלו רק הנוצרים להתקבל לעבודה בשירות המדינה.                    .ב

החירות   
 ______________  ______________________________________שנפגעה:___

חוקק הפרלמנט האנגלי חוק, שאסר על הפועלים להתארגן לשם שיפור    1800בשנת   .ג
 נאי עבודתם.                                                                     שכרם והטבת ת 

החירות  
 _____________  _____________________________________שנפגעה:_____

ה .ד המאה  של  השנייה  למחצית  של    19  -עד  עבדות  הברית  בארצות  נהוגה  הייתה 
 שחורים.

החירות   
 __________  ____________________________ _________שנפגעה:________ 

לצאת   .ה לאזרחים  המועצות  ברית  שלטונות  אפשרו  לא  ארוכה  תקופה  במשך 
 מהמדינה. ביניהם היו יהודים שרצו לעלות לישראל.                                                      

החירות   
 _____________  ________________________________________שנפגעה:__

 
עקרון   .2 את  תואם  או  נוגד  הוא  האם  שלפניכם,  מהמשפטים  אחד  כל  לגבי  הסבירו 

 השוויון. 
   עבודה  לנשים ולגברים לא מגיע אותו שכר עבור אותה .א

_____________  _________________ 
 ילדים שחורים וילדים לבנים לומדים באותה כיתה  .ב

 ____________________  ____________ 
 

 ות אדם הן:זכוי  .3
 לעשות ככל העולה על רוחי.  .א
 רשות הניתנת לי ע"י השלטון לעשות כל העולה על רוחי.  .ב
 בגלל שאני אזרח יש לי הצדקה לקבל הטבות.  .ג
 רשות הניתנת לאדם באשר הוא אדם, ואינן מוענקות ע"י השלטון.  .ד

 
 מה ההבדל העיקרי בין זכויות אזרח לזכויות אדם? .4

 מסוימים, ואילו זכויות אזרח ניתנות לכל.זכויות אדם ניתנות רק לאנשים   .א
 זכויות אדם כוללות תחומים רבים, ואילו זכויות אזרח הן רק בתחום הפוליטי. .ב
 זכויות אדם שוות לכל בני האדם, ואילו זכויות אזרח משתנות ממדינה למדינה.  .ג
מי   .ד ניתנות  אזרח  זכויות  ואילו  חובותיו,  את  שמילא  למי  רק  ניתנות  אדם  זכויות 

 את הוראותיו. שמילא  
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 הזכות לחירות היא:  .5
 הזכות לנוע בתוך המדינה או מחוצה לה על פי רצון האדם.  .א
 הזכות של האדם לחיות על פי אמונתו ודתו בין מפריע.  .ב
 זכות האדם לחיות כאיש חופשי  .ג
 כל התשובות נכונות.  .ד

 
 הזכות לכבוד פירושה:  .6

 לחיות מבלי שייגבו ממני מיסים.  .א
 לעולם.  לבנות משפחה ולהביא ילדים .ב
 לחיות בלי שיקללו אותי ויפגעו בי  .ג
 לנוע בארץ לפי רצוני.  .ד

 
 בכניסה לקולנוע בודקים אנשי ביטחון את תיקי הנכנסים.  .7

 מהי הזכות הנפגעת מנוהל זה?   .א
______________________________  ________________ 

 מהי הזכות הנשמרת מנוהל זה?   .ב
_______________________________________ ______ 

 
לצאת   .8 אפשרות  מהם  למנוע  הכוונה  נגד  אתמול  הפגינו  העליונה  החטיבה  תלמידי 

 לטיולים שנתיים. 
 איזו זכות מימשו התלמידים בצאתם להפגנה  .א

 ___________________  _________________ 
 ציין שתי פעולות מחאה נוספות, חוץ מהפגנה שהתלמידים יכלו לנקוט   .ב

_______________________________ _____________________ 
 

תלמידים   .9 להסעת  אוטובוסים  לחייב  התחבורה  שר  החליט  התאונות  ריבוי  בעקבות 
 להתקין חגורות בטיחות.  

   על איזו זכות של התלמידים מגן שר התחבורה?
_____________  _________________________ 

 
אוטובוסים פרטיים כדי  בעקבות שביתת האוטובוסים בבאר שבע הוחלט להפעיל בעיר   .10

ההחלטה   מגנה  התושבים  של  זכות  איזו  על  למקום.  ממקום  להגיע  לתושבים  לאפשר 
 להפעיל את האוטובוסים הפרטיים? 

 ________________ ______________________________  _________________ 
 

באחת הערים בארץ החליטה העירייה בשיתוף עם הנהלות בתי הספר להציב מצלמות   .11
נסתרות בבתי הספר בעיר כדי למנוע אלימות. איזו זכות של התלמידים נפגעת בעקבות  

   הצבת המצלמות?
__________________________________________  ___________________ 

 
הנהוגה   .12 הקפדנית  המשמעת  על  מחו  ובה  הספר  בית  למנהל  עצומה  הגישו  תלמידים 

הורה בתגובה  המנהל  מתמטיקה.  לשבוע    בשיעורי  העצומה  מארגני  השעיית  על 
   מהלימודים. איזו זכות של התלמידים נפגעה כתוצאה מהשעייתם? 

____ ____________  ___________________________ 
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הממשלה ביקשה מהכנסת לאשר הצעת חוק שלפיה יוחרמו מכוניות של נהגים שיתפסו   .13

בע נפגעת  הנהגים  של  זכות  איזו  אדום.  ברמזור  נהיגה  המכונית?  בעת  החרמת  קבות 
____________________________  ________________________________ 

 
קריקטורות   .14 צוירו  ובו  עלון  בינים  בחטיבת  תלמידים  הפיצו  פורים"  "חגיגות  במסגרת 

הפצת   על  אסרה  הספר  בית  הנהלת  ודוחה.  גסה  בצורה  המורים  צוות  את  המתארות 
 העלון. 

  ה את הפצת העלון? בשם איזו זכות אסרה ההנהל .א
______ __________  _________________ 

   בשם איזו זכות יטענו התלמידים בעד המשך הפצתו? .ב
__ __________  ___________________ 

 
בה   .15 הפעמים  באחת  נצרכות.  למשפחות  מזון  המחלק  בארגון  מתנדבים  ויוסף  יעקב 

ד בכיתתם. למחרת  חילקו מזון הם הבחינו כי בנה של אחת מהמשפחות הנזקקות לומ
 ביקש יעקב לספר על כך לחבריו, אולם יוסף צעק עליו שלא יעשה זאת. 

   בשם איזו זכות חשב יעקב לספר לחבריו על תגליתו .א
_______________ _________________ 

 בשם איזו זכות ביקש יוסף למנוע זאת ממנו?  .ב
 _____________________  _______________ 

 
נע  .16 ל מיוחדת ביקש לצפות במשחק כדורגל. בכניסה הוא נדרש על  קטוע כף רגל הנועל 

ידי שוטר להסיר את הנעל לצורך בדיקה ביטחונית. האירוע היה בנוכחות אנשים. הנכה  
 טען שהשוטר השפיל אותו והוא היה על סף דמעות. 

 מהי הזכות שנפגעה לדעת הנכה על ידי השוטר, הסבר/י את הזכות אותה ציינת.  -
 

האירוויז  .17 מאר  ועדת  בתחרות  המתמודדים  מהשירים  אחד  את  לפסול  שקלה  יון 
ולטענתה יש בשיר מסר פוליטי בלתי הולם. מחברי השיר טענו כי מילות השיר מביעות  
את המציאות כפי שהם רואים אותה. לאחר דיון החליטה הועדה לאשר את השתתפות  

 השיר בתחרות. 

כשהחליט - הועדה  הגנה  עליה  מחברי השיר  הזכות של  את השתתפות  מהי  ה לאשר 
 השיר בתחרות? הסבר/י את הזכות אותה ציינת. 

 
בעת   .18 זוהר  אפוד  ללבוש  הכביש,  בשולי  העוצר  נהג,  כל  מחייב  בכנסת  שהתקבל  חוק 

יוכלו   בכביש  הנוסעים  אחרים  שהנהגים  מנת  על  ניתנה  זו  הוראה  מהרכב.  יציאתו 
 להבחין בו מבעוד מועד ולהימנע מפגיעה זו. 

מגן  - זכות  איזו  אותה    על  הזכות  את  הסבר/י  זוהר?  אפוד  לבישת  המחייב  החוק 
 ציינת. 

 
צו בית משפט אוסר על אדם החייב בתשלום מיסים למדינה, לצאת מהארץ כל עוד לא   .19

 הסדיר את חובותיו. 

 ציין את הזכות שתיפגע עקב צו בית המשפט. הסבר/י את הזכות אותה ציינת.  -
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שה .20 לאחר  חדש.  שיר  הקליטה  בארץ  ידועה  הרדיו  להקה  מתחנות  באחת  השיר  ושמע 
צ'רלי   של  מסרטיו  שיר  על  מבוסס  החדש  השיר  של  שהלחן  וטענו  מאזינים  התקשרו 

 צ'פלין, וכי יש דמיון בין הלחנים. 

 ציין/י את הזכות שתיפגע עקב צו בית המשפט. הסבר/י את הזכות אותה ציינת.  -
 

פלילית, כל עוד    הצעת חוק מבקשת לאסור פרסום בתקשורת של שמו של חשוד בעבירה  .21
 לא הוגש נגדו כתב אישום. נציג מועצת העיתונות מתנגד להצעה זו. 

 זהה והסבר את הזכות עליה באה הצעת החוק להגן. נמק את תשובתך.  -

זהה והסבר את הזכות בשמה מתנגד נציג מועצת העיתונות להצעת החוק. נמק את   -
 תשובתך. 

 
רמו מכוניות של נהגים שיתפסו  הממשלה ביקשה מהכנסת לאשר הצעת חוק שלפיה יוח .22

 בעת נהיגה ברמזור אדום.

 איזו זכות של הנהגים נפגעת בעקבות החרמת המכונית?  -
 

תמונות   .23 קשה  דרכים  תאונת  שקרתה  ממקום  הוקרנו  בטלוויזיה  החדשות  במהדורת 
הקרנת   נגד  טענות  העלה  הנפגעים  יותר אחד  מאוחר  בתאונה.  הנפגעים  את  החושפות 

 התמונות בטלוויזיה. 

התמונות   - הקרנת  נגד  טענתו  את  לבסס  הנפגע  היה  יכול  זכות  איזו  על  והסבר  ציין 
 בטלוויזיה. נמק את תשובתך.

את   - להקרין  החלטתם  את  לבסס  הטלוויזיה  נציגי  יכלו  זכות  איזו  על  והסבר  ציין 
 התמונות. נמק את תשובתך.

 
מהרחוב   המשטרה חסמה למעבר כלי רכב קטע של רחוב שבו גר ראש הממשלה. דיירים .24

 פנו לבית המשפט בדרישה להסיר את המחסומים. המשטרה התנגדה. 

יכלו הדיירים לבסס את פנייתם לבית המשפט. נמק   - ציין והסבר על איזו זכות 
 את תשובתך. 

ציין והסבר על איזו זכות יכלה המשטרה לבסס את התנגדותה להסרת המחסומים.   -
 נמק את תשובתך. 

 
יק לאדם מסוים פגע בבריאותו במקום לרפא אותו.  רופא נתבע על כך שהטיפול שהענ  .25

כדי שיעידו    טיפולבמהלך המשפט ביקש הרופא להביא עדים שקיבלו ממנו בעבר אותו  
 שהטיפול בהם הצליח.  

העדים שזומנו ביקשו שהקהל לא יהיה נוכח באולם בית המשפט בזמן שהם יעידו, כדי  
הבקשה, כי חשש שאם ייענה    שלא לחשוף בציבור את מצבם הרפואי. השופט דחה את

לה, יפגע בזכות מסוימת של הרופא. עם זאת, הוא הרשה לעדים להעיד בלי לחשוף את  
 שמם ואת פניהם. 

 
על    תשובתך ציין והצג את הזכות של העדים, שבאה לידי ביטוי בבקשתם. בסס את   .א

 הקטע.  פי
תך על  ציין והצג את הזכות שבשמה דחה השופט את בקשת העדים. הסבר את תשוב .ב

 פי הקטע. 
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להענבכנסת התקבל חו .26 ללא תשלום  ק המחייב את לשכת עורכי הדין  סיוע משפטי  יק 
למי שזכאי לכך. יוזמי החוק טענו שחוק זה יאפשר להגדיל את הסיכויים של מי שנפגע  
לתבוע את הזכויות המגיעות לו, או להתגונן כראוי מפני תביעות פליליות או אזרחיות  

 המוגשות נגדו. 
 

 ין והצג את הזכות שהחוק נועד לקדם. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע. צי
 

  הלימודים בית ספר מסוים אוסר על תלמידים לצאת משטח בית הספר במהלך שעות   .27
ונקרא   אישור  בלי  הספר  בית  משטח  יצא  התלמידים  אחד  ההפסקות.  בזמני  לא  ואף 

שאיסור   טען  התלמיד  בבירור  המנהלת.  אצל  ואין  לבירור  מזכויותיו  באחת  פוגע  זה 
 להענישו על המעשה. 

 
 ציין והצג את הזכות שנפגעה לטענת התלמיד. הסבר את תשובתך ע"פ הקטע.

 
 משימת סיכום

בחרו אחת מן הזכויות שלמדנו והביאו אותה לידי ביטוי בסרטון שתערכו באחת מהרשתות  
 החברתיות לפי בחירתכם.

 דוגמאות לפגיעה או שמירה על הזכות. בסרטון הציגו את הזכות וכן הביאו 
 דקות.   2אורך הסרטון לא יעלה על 

את הסרטון יש לשלוח למורה. 
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 הרשות המחוקקת –הכנסת   .א

 
 :  תבמדינה דמוקרטי כללי הבחירות

 
 מין יש הזכות לבחור. ו ומעלה ללא הבדל דת, גזע   18מגיל   לכל אזרח ואזרחית  –כלליות .  1
 כל הארץ היא אזור בחירה אחד.  –  ארציות    

 . הבוחר בוחר ברשימה של מועמדים המיוצגת במפלגה  –רשימתיות      
 האזרח בוחר בצורה חשאית מבלי שאיש רואה באיזו מפלגה בחר. בכך נמנעת     –.  חשאיות  2

 האפשרות ללחוץ על הבוחר.     
 ופן יחסי למספר הקולות שקיבלו    המפלגות מקבלות מספר מקומות בכנסת בא – יחסיות    
 בבחירות.     

 הבחירות מתקיימות במרווחי זמן סדירים הקבועים בחוק.  –.  מחזוריות/תקופתיות 3
ומכאן,    –ת  יוניושוו.   4 אחד,  קול  הוא  במעטפה  פתק  כל  בלבד,  אחת  פעם  מצביע  אזרח  כל 

 שלכל אזרח השפעה שווה.
לפחות שתי מפלגות המתמודדות על קולות של    קיימות  –  .  התמודדות חופשית/תחרותיות5

 הבוחר.  
 

 הכנסת בפעולתה 
מדיניים,   בנושאים  דנים  אלה  בישיבות  הכנסת.  חברי  של  הישיבות  נערכות  המליאה  באולם 
לגורל קבוצות אוכלוסייה שונות.   או  והעם,  לגורל המדינה  בעלי חשיבות  וחברתיים  כלכליים 

בנושאי   דיונים  במליאה  נערכים  הצבעות  בנוסף,  ומתקיימות  השאילתות  מובאות  החקיקה, 
 האמון והאי אמון. 

 
 נשיאות הכנסת 

ישיבות   של  התקין  ניהולן  בהם  חשובים,  תפקידים  זו  לקבוצה  וסגניו.  הכנסת  ראש  יושב 
 הכנסת, הכנסת סדר היום וספירת קולות המצביעים. 

 
 זיציה קואליציה ואופו

משום שמעולם    ואופוזיציה בכנסת ישראל.קואליציה  תוצאות הבחירות הן שקבעו קיומן של  
של   רוב  אחת  רשימה  קיבלה  בממשלה    61לא  החלטה  לקבל  ניתן  שלא  ומאחר  כנסת  חברי 

ולבצע מדיניות ללא הסכמתם של רוב חברי הכנסת עלה הצורך בברית של סיעות, שיחד יהוו  
ר הממשלה.  . מתוך סיעות הקואליציה תורכב בשלב מאוחר יותקואליציהרוב ברית זו נקראת  

ואי  מיעוט  מהוות  האחרות,  נקראות  נהסיעות  בממשלה,  שותפות  מנגד(   אופוזיציהן    . )עומדת 
סיעות האופוזיציה  אינן חייבות לפעול כגוף אחד כמו סיעות הקואליציה, כל אחת מהן יכולה  

יושבים בממשלה  שנציגיהם  רוב הבוחרים,  עמדת  מייצגת את  בנפרד. הקואליציה  גם  .  לפעול 
האופוזיציה    תפקידה בה.  ולתמוך  הממשלה  מדיניות  על  להגן  הוא  הקואליציה  של  העיקרי 

לידי ביטוי בממשלה. תפקידה   ואת דעותיו של הציבור שלא בא  מייצגת בכנסת את עמדותיו 
העיקרי של האופוזיציה הוא להוכיח לבוחרים, שהיא יכולה להיות חלופה לשלטון ולפתור את  

האו אחרת.  בדרך  המדינה  הדרכים  בעיות  בכל  מטרותיה  להשגת  נלחמת  בכנסת  פוזיציה 
 העומדות לרשותה: מבקרת את פעולות הממשלה, תוקפת את מדיניותה ומצביעה על מחדליה. 
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    תפקידי הכנסת
חוקים המשפטי    –  לחוקק  הבסיס  היא  הכנסת  חקיקת  המחוקקת,  הרשות  היא  הכנסת 

 לפעולות הממשלה. 
חקירה  ועדות  בנושא    –  מינוי  חקירה  ועדת  למנות  הוא  הכנסת  של  הביקורת  מאמצעי  אחת 

 שהיא מוצאת לנכון לחקור אותו. 
הממשלה בוחרת  –  קיום  אינה  אומנם  את    הכנסת  המאשרת  היא  הכנסת  אך  הממשלה,  את 

הממשלה   את  ומקיימת  הממשלה  הכספיים    –הרכב  האמצעים  ובהספקת  אמון,  בהבעת 
 באמצעות אישור חוק תקציב המדינה. 

 תפקידה של הכנסת לאזן ולבלום את פעולות הממשלה.  – פיקוח על הממשלה
ת מינוי שני חברי כנסת  הכנסת משתתפת במינוי שופטים באמצעו  –השתתפות במינוי שופטים  
 בועדת המינויים לשופטים.

המדינה  נשיא  עליונות    –  בחירת  את  מסמלת  זו  וסמכות  המדינה  נשיא  את  בוחרת  הכנסת 
 הכנסת הבוחרת את ראש המדינה. 

המדינה   מבקר  לתקופת    –בחירת  חשאית  בהצבעה  המדינה  מבקר  את  הבוחרת  היא  הכנסת 
 כהונה של חמש שנים.

 
 עולות הממשלה הכנסת מבקרת את פ

גם בישראל קיימות רשויות שלטון  הכנסת והממשלה הן שתיים מתוך שלוש רשויות השלטון.  
נפרדות אולם הן מקיימות ביניהן איזונים ובלמים. בידי הכנסת אמצעים שבהם היא בולמת  

 ומאזנת את הרשות המבצעת:
ון פומבי  ח"כ המבקש לבקר את פעולות הממשלה או להעלות לדי   –הצעה לסדר היום   .1

במליאה נושא שלדעתו חשוב הוא מבקש מיושב ראש הכנסת להעלות את הצעתו בסדר  
 היום. 

השאילתה היא שאלה שמגיש ח"כ לשר בממשלה. ח"כ עושה זאת, כאשר    –שאילתה   .2
השאילתה   הישראלית.  בחברה  כליקויים  הנראות  תופעות  מגלה  ליו"ר  הוא  מוגשת 

מפנה   והוא  נמהכנסת  המסוים  שהנושא  לענות  לשר  חייב  השר  אחריותו.  בתחום  צא 
   יום ממועד הגשת השאילתה. תשובת השר מושמעת במליאה. 42 -לח"כ לא יאוחר מ 

אי  -היא הצבעה של חברי כנסת, שבה הכנסת יכולה להביא אי אמון  –הצבעת אי אמון   .3
שביעות רצון ממדיניותה של הממשלה או מפעולותיה. כשההצבעה נתמכת ברוב חברי  

 יכולה להביא לנפילתה של הממשלה ואז יש צורך בהקמת ממשלה חדשה.   הכנסת היא
התקציב   .4 מגישה    –חוק  החוק  את הצעת  את חוק התקציב.  מדי שנה מאשרת הכנסת 

הממשלה. חוק זה קובע מה הוא הסכום הכספי, שיקבל כל אחד ממשרדי הממשלה, על  
על הכנסת  מפקחת  זה  חוק  בעזרת  עליו.  המוטל  את  לבצע  שיוכל  אם    מנת  הממשלה. 

 הכנסת לא מאשרת את התקציב או חלקים ממנו, אין הממשלה יכולה לבצע פעולותיה. 
חקירה   .5 ועדת  פעולות,    –מינוי  שיחקרו  כדי  חקירה  ועדות  להקים  יכולה  הכנסת 

 ים של הממשלה.לשהצביעו על טעויות או על מחד
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=az8xc6lFqkU


58 
 לשימוש פנימי בלבד.בנה                                                                                                 "גינסבורג" יי צוות אזרחות ט' נערך ביד

 

 
 

 ועדות הכנסת 
מטפלת בתחום מסוים. כך אפשר לייעל את    פעולת החקיקה נחלקת בין ועדות שונות. כל ועדה

העבודה ולהקדיש את מלוא תשומת הלב לחוקים, הנוגעים לתחום טיפולה של הועדה. בועדות  
אלה מכינים את ניסוח החוק, בודקים אם החוק ניתן לביצוע ומתייעצים עם מומחים שונים.  

 בכנסת קיימות ועדות קבועות והן: 
 והספורט  התרבות,  ועדת החינוך .7     ועדת הכנסת  .1
 והבריאות   הרווחהועדת העבודה,  .8    ועדת החוץ והביטחון  .2
 ועדת החוקה, חוק ומשפט .9     ועדת הכספים  .3
 והתפוצות   הקליטהועדת העלייה,   . 10     ועדת הכלכלה  .4
 ביקורת המדינה ענייני  הועדה ל  . 11   הסביבה   והגנתועדת הפנים   .5
 ועדה לקידום מעמד האישה   .       12             המדע והטכנולוגיה                  תועד .6

 
 ועדות מיוחדות: 

 הועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול 
 הועדה לזכויות הילד 

 הועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים
 הועדה המיוחדת לפניות הציבור  

 ועדת האתיקה 
נסת. לקואליציה  חברי הכ  120חברים, הנבחרים מבין    19בכל אחת מהועדות הקבועות יושבים  

יש רוב בכל הועדות. כמו חברי הכנסת, כך גם חברי הועדות הנבחרים באופן יחסי לגודלה של  
יותר של ח"כים בועדות. מספר החברים בועדות   גדול  ייצוג  יש  גדולה  בכנסת. לסיעה  הסיעה 

 שנים.  15אלה אינו קבוע. כל דיוני הועדות הם חסויים )אינם מתפרסמים בציבור( למשך 
 

 משימה: 

 ? זו השל וועד  הובדקו מה תפקידבחרו וועדה אחת קבועה או לא קבועה  •

 וועדה? ב המשתתפים   הם בעלי התפקידיםמי •
 את הנתונים ניתן למצוא באתר הכנסת.  *

 הממשלה  הכנסת על  הדרכים לפיקוח טבלת סיכום 

 אופן ביצוע הפיקוח  שם דרך הפיקוח 
) מי מבצע? למי מופנה  

 התהליך והיכן( 

)כיצד היא  פיקוחמהות ה
מהווה כלי פיקוח על  

 הממשלה( 

הצעה אישית שלך בדרך 
 הפיקוח המוצגת 
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 תהליך החקיקה בכנסת 
 

 –קריאה ראשונה 
 הצעת חוק ממשלתית.  -הגשת הצעת חוק  

 הצעת חוק פרטית.   –הצעת חוק ע"י חבר כנסת יחיד     
 צעת חוק משותפת. ה –הצעת חוק ע"י מספר חברי כנסת     

הצעת החוק מוצעת על במת הכנסת, נערכת הצבעה כללית על ההצעה, אם הרוב תמך בהצעה  
הצעת החוק עוברת לקריאה שנייה. אם הצעת החוק נדחתה, הרוב אינו תמך בה הצעת החוק  

 יורדת מסדר היום. 
 

 וועדת מומחים  –קריאה שנייה  
מומחים להביע דעתם, נבדקת הצעת החוק    בודה הקשה ביותר נערכת בקריאה זו, מוזמניםהע

לקריאה   עובר  החוק  הוועדה  של  בסיומה  וכד'  משפטי  ניסוח  בסעיפים,  דנים  צדדיה.  מכל 
 שלישית. 

 
   –  קריאה שלישית

ביצוע   על  הממונים  השרים  או  השר  הממשלה,  ראש  חתימת  סעיפיה,  על  החוק,  על  הצבעה 
פ המדינה,  חותם  והטבעת  המדינה  נשיא  חתימת  הרשומות  החוק,  בספר  החוק  ספר    –רסום 

 החוקים. 
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 תהליך החקיקה בכנסת 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                  

     
 
 
 
 
 
 

 לוועדה חזרה                                                                        
 לאחר תיקונים חוזרת הצעת                                                               

 למליאה לקריאה שניה נוספת                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 הצעת חוק ממשלתית 
 יוזם משרד ממשלתי המעוניין בכך. -
 ן מוקדם בממשלה.נערך דיו-
 אישור ההצעה על יד הממשלה-
 ניסוח החוק לקריאה ראשונה.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בוועדה 
 דיון והכנת ההצעה לקריאה ראשונה.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצעת חוק פרטית 
יוזם ח"כ )או מספר ח"כים( באישור הסיעה  -

 שלו.
 הכנסת. אישור ההצעה על יד יושב ראש -
 הבאת הצעת החוק לקריאה טרומית. -

 
 
 
 
 

 קריאה טרומית-במליאה
 ח"כ היוזם מציג את הצעת החוק -
 מתקיים דיון -
 בסוף הדיון נערכת ההצבעה בקריאה טרומית.-
 . ההצעה שהתקבלה עוברת לוועד-

 ביטול הצעת החוק  -הורדה מסדר היום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קריאה ראשונה -במליאה
 . דיון כללי והצבעה-

 בוועדה 
 מזמינים מומחים -
דנים בסעיפים השונים של החוק ומנסחים אותם  -

 ניסוח משפטי.
 הצבעה בוועדה.  -

 קריאה שנייה -במליאה
דיון בהסתייגויות )התנגדויות( -

 לסעיפי החוק. 
הצבעה על כל סעיף וסעיף בהצעת  -

 החוק 

 במליאה קריאה שלישית
 הצבעה על החוק -

חתימת ראש הממשלה, השר או השרים, הממונים על ביצוע  
 תם המדינה.החוק, וכן חתימת נשיא המדינה והטבעת חו

 פרסום החוק ברשומות ספר החוקים 

ניסוח מחדש של 
סעיפים אחדים של 

החוק בהתאם  
 תייגויות להס

 יוזמת החקיקה א. 

הדיונים  ב.
בהצעת  

החוק  
 בכנסת 

 ההצעה לא זכתה ברוב קולות 

חתימה  ג. 
על החוק  
 ופרסומו 
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 הרשות המבצעת  –הממשלה  . ב
נבחר בו  המפל  הממשלה:  תהאופן  מנהיג  על  הממשלה  כינון  את  מטיל  בעלת  הנשיא  גה 

סיעות   מנציגי  מורכבת  הממשלה  הממשלה.  בהרכבת  להצליח  ביותר  הגדולים  הסיכויים 
 הקואליציה בכנסת. 

 
 הרכבתה של ממשלה חדשה 

 מתי ממשלה נופלת? 
 הסתיימה תקופת כהונתה של הכנסת והתקיימו בחירות חדשות.  .1
 ראש הממשלה התפטר, ובעקבותיו התפטרה הממשלה כולה  .2
 . פטירתו של ראש הממשלה .3

 
על הסכם זה חותמים ראש הממשלה המיועד וראשי הסיעות המעוניינות    –  הסכם קואליציוני

להשתתף בממשלה. הסכם זה הוא מעין חוזה המחייב את כל הסיעות החותמות עליו ומדגיש  
המשרות   חלוקת  את  המסדירים  סעיפים  כלולים  זה  בהסכם  ביניהן.  הפעולה  שיתוף  את 

תמות על ההסכם הקואליציוני, חייבות להתפשר ולוותר על  בממשלה. כל אחת מהסיעות החו
 עקרונות חשובים. השיקולים הקובעים הרכבת ממשלת קואליציה: 

 עקרון הרוב.  .1
 קרבה רעיונית.  .2

 
 אחריות הממשלה 

בעבודת   הראשון  ה השלב  אחריו  והממשלה  באחריותה.  הנתונים  בנושאים  החלטות  קבלת  א 
החל  החלטותיה.  את  לבצע  הממשלה  ממשרדי  מתחילה  אחד  כל  ידי  על  מתבצעות  אלה  טות 

אחד   כל  בממשלה  ההחלטה  שמתקבלת  מרגע  כולה.  הממשלה  ידי  על  או  בנפרד,  הממשלה 
בעד   ו"כולם  כולם"  בעד  ש"אחד  מכאן  הממשלה.  של  הכוללת  למדיניות  אחראי  מהשרים 

 אחד". 
קואליציונית  .1 הכנסת    –  אחריות  בפני  אחראית  הממשלה  הממשלה  משותפת.  אחריות 

 עלת כגוף אחד, וכל חברי הממשלה חייבים לפעול בהתאם למדיניותה של הממשלה. פו
מיניסטריאלית   .2 ראש    –אחריות  ובפני  הכנסת  בפני  משרדו  לפעילות  אחראי  שר  כל 

הממשלה, גם אם קרה מחדל בפעילות משרדו ללא ידיעתו והוא לא היה שותף באופן  
ל בימת הכנסת, כאשר השר משיב  ישיר במחדל זה. דיווח השר בענייני משרדו נעשה מע

בתשובתו מסביר השר את פעולת משרדו, מגן על פעילות משרדו ומתאר את    .לשאילתה
 פעולותיו בעתיד. 

 
 הממשלה פועלת כגוף אחד 

 בתחום מדיניות הפנים:  .1

 לתמוך במוסדות ציבור, למשל בנושאי חינוך, תרבות, רווחה, דת ורפואה.  -

 ת, התעשייה, הבנייה. לתמוך בענפי המשק השונים: החקלאו -
 בתחום מדיניות החוץ והביטחון:  .2

 להכריז מלחמה  -

 . לחתום על חוזה שלום -

לכונן יחסים דיפלומטיים עם מדינות זרות, או לנתק יחסים דיפלומטיים, בין   -
 ישראל למדינות אחרות. 

 לשנות את גבולותיה של מדינת ישראל.  -
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 משרדי ממשלה 
רדים לשירותים  המש המשרדים הכלכליים  המשרדים הפוליטיים 

 קהילתיים וחברתיים 
 החינוך והתרבות  האוצר  ראש הממשלה 

 שירותי דת  התחבורה  הפנים 
, החלל  המדע והטכנולוגיה המשפטים 

 והמים 
 הבריאות 

 והשיכון הבינוי  האנרגיה והתשתיות  הביטחון 
 רווחה ושירותים חברתיים הכלכלה   החוץ 

 ייה לקליטת על החקלאות ופיתוח הכפר  ביטחון פנים 
 הסביבה הגנת  התיירות  
 לאזרחים ותיקים  התקשורת  
  פיתוח הנגב והגליל  
 

 דוגמאות לתפקידי הממשלה: 

 לנהל את ענייני הפנים.  -

לנהל את מדיניות החוץ: להכריז מלחמה, לחתום על חוזה שלום, לכונן יחסים   -
 דיפלומטיים. 

 משנה ותקנות לשעת חירום.  חקיקת לחוקק  -
 עת חירוםמשנה ותקנות לש חקיקת 

כיצד? הממשלה עושה זאת   .לעיתים הממשלה אינה רק מבצעת אלא היא גם מחוקקת
 באמצעות: 

 משנה  חקיקת .א
 תקנות לשעת חירום.  .ב

 
הכנסת היא הרשות המחוקקת, אולם החוקים שהיא מחוקקת מנוסחים באופן כללי וחסרים  

מחוקקת   הממשלה  לבצע אותם,  כדי שיהיה אפשר  רבים.  פרטים  כלומר  מש  חקיקתבהם  נה 
 תיקונים משניים והשלמות לחוק הכללים, צווים והוראות.

ל הממשלה  רשאית  חירום  על    חוקק בתקופת  להגן  באות  אלה  תקנות  חירום.  לשעת  תקנות 
, על אבטחת אספקה ושירותים חיוניים. לעיתים מטרתן להטיל או  רעל ביטחון הציבו  , המדינה

לתקנות לשעת חירום  וק או להפקיעו זמנית.  ה לשנות כל חשל תקנות אל להגדיל מסים. בכוחן  
יש תוקף רב יותר מאשר לחוקים של הכנסת. אולם הן זמניות ומתעדכנות מדי שלושה חודשים  

 עד חלוף תקופת החירום.
 

 הממשלה מגישה את חוק תקציב המדינה לאישור הכנסת 
י שנקבעו  התקציב המממן את השירותים הציבוריים עבור האזרחים, כפ  –"  תקציב המדינה "

רמת   את  במדינה,  והביטחון  הסדר  רמת  את  קובע  התקציב  גודל  הממשלה.  היסוד של  בקווי 
האבטלה   אם  הביטחון,  צורכי  יובטחו  כיצד  קובע  הוא  בארץ.  החיים  אורח  ואת  החיים 

 תצומצם, אם יוקמו בתי ספר חדשים ויתארך יום הלימודים. 
יש לבצע בשנת התקציב הנוכחית ומה  חברי הכנסת חייבים להחליט, מה מכל המשימות האלה  

 לדחות לשנים הבאות. 
לבין   הממשלה  משרדי  בין  קשה  מיקוח  ישנו  התקציב  הגשת  ליום  שקדמה  התקופה  במשך 
משרד האוצר. משרד האוצר מכין את חוק התקציב האמור לקבל אישור מן הכנסת. תוקפו של  

 ת בלבד. כלמור שנה אח  –בדצמבר    31 -בינואר ועד ה 1 -התקציב הוא מה
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גזבר האוצר מסכם את הכנסות המדינה באותה השנה. ההכנסות באות ממקורות שונים, בין  
 השאר ממסים, מלוות, והכנסות מהשקעות עסקיות של הממשלה. 

 
 לסיכום

הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. יש לה הסמכות הבלעדית לקבוע מדיניות ולבצע  
ר שהיא זוכה באמון  הממשלה מתחילה לפעול לאח  .אותה. לכן היא מכונה "הרשות המבצעת"

כ  כה  עד  משותפת  הכנסת.  אחריות  יש  הקואליציה  לממשלת  קואליציוניות.  היו  הממשלות  ל 
 אישית. -אחריות מיניסטריאליתוהיא מופיעה כגוף אחד בפני הכנסת. כמו כן על כל שר מוטלת 

פעולותיה את  המנחים  היסוד  קווי  לפי  מתבצעת  הממשלה  הפנים    מדיניות  מדיניות  בתחום 
יכולת הפעולה של משרדי הממשלה תלויה בתקציב המדינה. תקציב זה מאושר אחת   והחוץ. 

 ב"חוק תקציב המדינה".  ולשנה על ידי הכנסת 
 בישראל עצמאית בהחלטותיה המדיניות. אבל פעולותיה נתונות לביקורת הכנסת.  משלההמ

 
 

 הרשות השופטת  –בתי המשפט בישראל  .ג
 

 קיימים כללי התנהגות מקובלים המחייבים את חבריה.    לכל חברה
שליליות מצד האחרים. על  בות  אדם המפר את אחד מכללי ההתנהגות המקובלים, צפוי לתגו

את הנורמות המקובלות בחברה ואף מצפים מאחרים  , רוב בני האדם מקיימים רוב הזמן  כן
 לנהוג כך.  

 
 הכללים והחוקים: קיימים שני מניעים עיקריים להתנהגות על פי  

 חשש מעונש, מנידוי, מלעג, פחד מתגובת החברה. .א
 כלומר מילוי דבר החוק משום שהוא חוק מדינה.  -כיבוד עיקרון שלטון החוק .ב

 
נאסף עם השנים במהלך ההיסטוריה, הוא   לכל מדינה אוסף חוקים משלה. אוסף חוקים זה 

בב  ומשתנה מעת לעת. החוקים הנקבעים  ליום  והולך מיום  ית המחוקקים הם הקובעים  גדל 
 את המותר והאסור במדינה. על פי החוקים הללו פועלת מערכת המשפט.  

 
 תפקידי הרשות השופטת:

 לדון נאשמים בביצוע עבירות ואם נמצאו אשמים לקבוע את עונשם )משפט פלילי(.  .1
 לפסוק בסכסוכים בין אדם לחברו )משפט אזרחי(. .2
לא חוקית ש .3 פעולה  על האזרח מפני  )משפט חוקתי(  להגן  לבקר    –ל הממשלה  כלומר, 

 את השלטון כחלק מעקרון האיזונים והבלמים. 
 לפרש את החוק לאור עקרונות הדמוקרטיה והצדק. .4

 
 מקורות המשפט הישראלי 

היהודית( )ההלכה  העברי  במשפט  שמקורם  דינים  כולל  הישראלי  החוקים  חוקים    קובץ  וכן, 
והוא ממשיך להתפתח כל   והשלטון הבריטי בארץ,שעדיין נותרו מתקופות השלטון העותומאני  

 רשאי השופט להסתמך על מורשת ישראל. -במקרים שהחוק הישראלי אינו נותן מענה הזמן.
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 ? ענפי המשפטמהם 
 : בשלושה סוגים של משפטבתי המשפט עוסקים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתי המשפט בישראל  
     

 עליון בית המשפט ה
 פסיקה סופית 

 משפט אזרחי     משפט חוקתי   

 המשפט החוקתי קובע את עקרונות

היסוד של המדינה ועקרונות אלה 

זכויות  ובדמותה של המדינה ב עוסקים

 . האדם והאזרח

 

לנהוג תקבע כי יש : החלטת בית המשפט

ולפעמים ימליץ על שינוי   על פי החוק

 החוק. 

 

 

 

בסכסוכים שבין   עוסק ט האזרחיהמשפ

בנושאים כמו הפרת חוזים,   אדם לחברו

 החזר חוב כספי, פיצוי על נזקים וכדומה. 

או    התובע הוא אזרחבמשפט האזרחי   

תבע הוא אזרח או תאגיד, או המדינה, והנ

 תאגיד או המדינה. 

: תקבע תשלומי  החלטת בית המשפט

 פיצויים, או/ופשרה בין המתדיינים. 

 

 

 

 משפט פלילי   

בסדר  או  הציבור  בשלום  הפוגעות  החוק  על  בעבירות  עניינו  הפלילי  המשפט 

המדינה,  בביטחון  או  ,    למשל:החברתי,  הונאה  מעילה,  הריגה,  רצח,   , שוד  גניבה, 

 שוחד, העלמת מס, תקיפה, ריגול. 

הפלילי   המדינהבמשפט  היא  זרועות    התובעת  והתביעה באמצעות  החקירה 

 שעברו על החוק.  -ם הינו: אדם או תאגידשוהנאכמו:משטרה,  הרשמיים

מאסר, מאסר על    -:תקבע אשם או לא אשם, עונש על פי החוקהחלטת בית המשפט

 תנאי, קנסות. 

 עקרונות של המשפט הפלילי:

 א. אי ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות ומעונש.

 בחוק , הקובע ומגדיר את העבירה.  ב. אין מענישים בלי הוראה מפורשת

 ג.  אין להעניש שום אדם אלא בתוקף החוק. 

 ד. כל אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו בבית המשפט.  

פשע(.   מניעת  אי  או  דיווח  )אי  במחדל  או  במעשה  להתבצע  יכולה  פלילית  עבירה 

לתקופה   מאסר בירה שנקבע לה כעונש מרביע  -חטא ישנם שלוש דרגות של עבירות: 

חודשים,   שלושה  על  עולה  כעונש   -עוון  .בלבד קנס או   שאינה  לה  שנקבע  עבירה 

עבירה שנקבע לה עונש של   -פשעשנים.    3-חודשים ל  3בין  לתקופה ש מאסר  מרבי

 שנות מאסר.  3מעל 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8
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בירושלים.   בית המשפט העליון במדינת ישראל הוא אחד ויחיד. מקום מושבו
 ותחום שיפוטו הוא שטח המדינה כולה. 

 שני תפקידים:לבית המשפט העליון                  
ערעורים על פסיקות של בית משפט המחוזי, החלטותיו  ל  א. משמש כבית משפט ערעור 

 סופיות.  
כנגד עוולות   בג"ץ הדן בעניינים שבין האזרח -בית משפט גבוה לצדקב. משמש כ
 המדינה.     

 בית המשפט העליון עובד בהרכבים לא זוגיים של שופטים.                  
                                

 בית המשפט המחוזי 
או   ערעור   מאסר  שנות  שבע  מעל  שעונשן  החמורות  העברות  בכל  כסבדן    פיות תביעות 

פסיקות של בית משפט השלום.    . הוא גם דן בערעורים עלמיליון ש"ח  2.5מעל  
ישנם   שלושה.  או  אחד  שופט  של  במעמד  מחוזיים  שיהמשפט  משפט  בתי  שה 

 בארץ.    
 

 בית משפט השלום 
מיליון    2.5-תביעות כספיות מתחת לדן בעברות שעונשן עד שבע שנות מאסר או 

 אחד.  במעמד שופט -. רוב המשפטיםש"ח
 

                                                       
                  

                                                
                                                                       

                                                                     
                                                                    

                      
 אבינועם גרנות   -מתוך: "ישראל דמוקרטית"                                                                 

ניסן נוה, אבינועם גרנות                           -עת דמוקרטיה" "לד                                                                  
 "מדינת ישראל" ד"ר דוד שחר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית המשפט העליון יישב גם כבית משפט -בג"ץ  

  לעליונות החוקבג"ץ הוא סמל    .גבוה לצדק

 בישראל. 

הוא מהווה דוגמה ליכולתו של "האזרח הקטן"  

השלטון בעניינים שבהם הוא להיאבק ברשויות 

 מרגיש מקופח. 

בשבתו כבית דין גבוה לצדק, ידון בעניינים אשר 

 אינם בסמכותו של בית משפט או בית דין אחר. 

מתוך חוק יסוד: השפיטה, פרק                          

 ג' 

 

           

 פנייה לבג"ץ.  -עתירה

 אדם הפונה לבג"ץ. -עותר

את פנייה לבית משפט אחר נקר

 תביעה. 

בג"ץ מצווה באופן  -צו על תנאי

זמני על אחת מהרשויות לנמק  

מדוע אינה נמנעת ממעשה זה.  

המשיב חייב להתייצב בפני בג"ץ 

 ולהצדיק את המעשה.       

                                 

עם סיום הדיון יכול הצו על תנאי 

 להפוך לצו  החלטי.
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  מערכת בתי המשפט בישראל  - טבלת סיכום 

   שלום מחוזי   עליון

אחד בלבד. מצוי  
 בירושלים. 

.  6  -מספרם מצומצם 
מצויים בירושלים,  

-נצרת, ת"א, חיפה, באר
., לודשבע  

נפוצים ביותר ומספרם  
. החלטה על  (28) רב

-הקמתם בידי שר
 המשפטים. 

מספרם של  
המשפט  -בתי

ותפוצתם  
 הגיאוגרפית: 

מצומצם בד"כ חופף   רחב;   כל הארץ. 
בו   לגבולות האזור

 קם בית המשפט. וממ

 תחום שיפוט: 

שופטים.   3בד"כ 
בהחלטות נשיא בית  

המשפט העליון, יגדל  
זוגי  -ההרכב למספר אי

 אחר. 

  3שופט יחיד או 
  15שופטים. עפ"י סעיף 

 לחוק בתי המשפט. 

שופט יחיד. במקרים  
שופטים.  3מיוחדים    

מספר  
השופטים  

 בדין: 

כל הנושאים המועברים  
אליו לאחר קיום משפט  
בבית משפט השלום או  

 המחוזי. 

 פלילי + אזרחי:  
כל העבירות וכל  
התביעות, שאינן  

בסמכות בית משפט  
 השלום. 

 פלילי: 
  7שעונשן עד ת עבירו

 שנות מאסר 
 אזרחי:  

  2.5עד  סכום תביעה 
 מיליון ש"ח 

סמכות  
 הדיון: 

אינו דן לעולם בערכאה  
)אלא אם מדובר  ראשונה
. אלא רק בערכאה  בבג"צ(

  -שניה ושלישית. שנייה 
אם נידון הנושא קודם  
  -לכן ב'מחוזי'. שלישית 

 אם נידון הנושא ב'שלום'.

ערכאה ראשונה  דן כ
אם    -נה ושניה. ראשו

העניין אינו בסמכות  
השיפוט של בית משפט  

בעקבות  -השלום. שנייה  
דין  -ערעור על פסק

 שניתן ב'שלום'. 

הדיונים תמיד בערכאה  
 ראשונה בלבד. 

זכות  
הערעור;  

דיונים  
בערכאה  

שניה  
 ושלישית:  

 
 


