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 הממשלה והשרים, אחריות משותפת ואחריות מיניסטריאלית[.     
 . הרשות השופטת ]אי תלותה של הרשות השופטת, תפקידי בג"ץ וסמכויותיו, צו על תנאי וצו החלטי[.28

 אשכול א' )למגזר היהודי(.

 . השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל.29

 השוני והמשותף ביניהן, הגורמים לשסע, דרכי ביטוי, דרכי ההתמודדות עם השסע[. –דתי ]הקבוצות השונות . השסע ה32
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 הכרזת העצמאות :
 

, החלוקה תכנית, קיבלה עצרת האומות המאוחדות את 1947בנובמבר  29-ב   :כללי רקע 
טחי א"י ליהודים ולערבים יש קשר וזיקה מוצדקת לש שהתבססה על שתי הנחות יסוד :

 מדינה משותפת. לא ניתן להקים, היהודים והערביםמעשי האיבה בין לאור +  המערבית
 

  בתוכנית החלוקה נקבע כי :

 .סתייםנכשל ולכן עליו לההמנדט הבריטי בא"י א'. 
 .יהודית וערבית –מדינות  שטחה של א"י המערבית, יתחלק לשתי ב'. 

  וישתפו ביניהם פעולה , דמוקרטית יכוננו חוקה, המדינות ינהיגו משטרים דמוקרטייםג'. שתי 
 .בתחומים כלכליים     
 .בינ"לבריבונות ירושלים תהפוך לעיר ד'. 

 

משפטית בינ"ל לזכותו ולגיטימציה תכנית החלוקה העניקה למעשה הכרה 
 א"י.להתיישב ולהקים מדינה יהודית בשל העם היהודי 

החל כך  וקה ופתחו במתקפה נגד היישוב היהודי בא"י.ערביי א"י לא הסכימו לקבל את תוכנית החל
. בתאריך זה 5491במאי  51-של מלחמת העצמאות, שנמשך כחצי שנה עד ל השלב הראשון

יך לעזוב את ]בחצות[, היה אמור להסתיים המנדט הבריטי בא"י, ואחרון החיילים הבריטיים היה צר
ולהכריז על   החליט לנצל את המצבודי בא"י, , שעמד בראש הנהגת היישוב היהגוריון-הארץ. דוד בן

 הקמת המדינה עוד באותו יום. 
 

הנהגת היישוב היהודי בא"י, שהייתה בעד יישום תוכנית החלוקה, החליטה ליישם באופן חד צדדי את 
, 5491במאי  59-ביום שישי, ה' באייר תש"ח, ה תוכנית החלוקה ולהקים את המדינה היהודית.

 גוריון על הקמת מדינת ישראל. -הכריז דוד בן בשעה ארבע אחה"צ,
 

]צבאות מצרים, סוריה, , במהלכו ניסו מדינות ערב של מלחמת העצמאות השלב השנילמחרת החל 
למנוע את יישום תוכנית החלוקה, ע"י ירדן, עירק, לבנון ויחידות סיוע מערב הסעודית, תימן וסודן[, 

]מועד שבו  5494מלחמת העצמאות נמשך עד ינואר  השלב השני של .חיסול היישוב היהודי בא"י
בסיום מלחמת העצמאות שורטט הגבול  ישראל ומדינות ערב חתמו על הסכמי שביתת נשק ביניהם[.

 .[גבול היה שונה מגבולות תוכנית החלוקה]ה "הקו הירוקבין מדינת ישראל בירוק, ולכן זכה לכינוי "
 

חלוקה של עצרת האו"ם, החלטת הערבים להתנגד לה פרופ' גביזון טוענת כי : "לאחר החלטת ה
בכוח כדי למנוע את הקמת המדינה היהודית, הייתה מלחמה לא מוצדקת, והניסיון הפלסטיני לחייב 

 את ישראל לקבל על עצמה אחריות בלעדית לתוצאות המלחמה הזו הוא חסר בסיס מוסרי או
אם תוצאות גם ל להלין אם הפסיד בה, משפטי. מי שיוצא למלחמה מסכן את עצמו. הוא אינו יכו

 ההפסד כואבות".  

 
הכרזת העצמאות כתובים היסודות למשטר במדינת ישראל, שעל פיהם ב

 המדינה אמורה להתנהג. 
 

 ההכרזה מתחלקת לשלושה חלקים עיקריים :
 המפרט את ההצדקות להקמת מדינה יהודית דווקא בא"י. אידיאולוגי : -היסטורי( 5
 והגדרת מוסדותיה.אופיה  ,המודיע על הקמת המדינה, קביעת שם המדינהאופרטיבי :  –הכרזתי ( 2
  –המפרט את העקרונות שעל פיהם אמורה המדינה להתנהג ]כלפי פנים  מהותי : –עקרוני ( 3

 ביחסים שבין ישראל ושכנותיה[. –עקרונות המשטר, וכלפי חוץ                               

 הכרזת העצמאות יכול לראות בבירור כי מדינת ישראל כל מי שקורא את 
 מדינה יהודית ודמוקרטית.היא :  –על פי האמור בהכרזה 
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בבחינת הבגרות, התלמידים לא מקבלים את הנוסח המלא של הכרזת העצמאות, אולם 

 נושאים חשובים : , מספר בהתבסס על ההכרזהעליהם לדעת להוכיח, 
 
 בחלק הראשון  מת מדינה לעם היהודי בא"י :להק ה[הצדקהלגיטימציה ]. 1

 : "י מדוע הקים העם היהודי את מדינתו דווקא בא -של ההכרזה קיימים הסברים לשאלה 
 
חורבן בית  לאחר]י לפני אלפי שנים והוגלה ממנה פעמיים "העם היהודי חי בא -הצדקה היסטורית (5

ארץ ישראל. יהודים להעם היהודי בין ר לא פסק הקשלמרות שעם ישראל היה בגלות, . [ראשון ושני
עלו לארץ, הקימו ישובים והחיו את השפה העברית. היהודים לא זנחו מעולם את השאיפה לעצמאות 

בא"י, ושמרו על קשר רגשי ודתי לארץ ]התפללו "לשנה הבאה בירושלים הבנויה", תפילה  דיניתמ
ם מדינה היה ברור שהוא יעשה זאת , משום כך כאשר העם היהודי הצליח להקילכיוון ירושלים[

  במולדתו ההיסטורית.
 

אם היתה קיימת מדינה במלחמת העולם השנייה הושמד כשליש מהעם היהודי.  -הצדקה מוסרית( 2

יהודית או היו מאפשרים ליהודים לעלות לארץ ישראל, חלק גדול מהיהודים היה ניצל. לכן נוצר הכרח 
 נה יהודית בא"י.מוסרי לאפשר לעם היהודי להקים מדי

                                                                       התכנס הקונגרס הציוני הראשון, בו התגבש הרעיון הציוני שקרא                                                                      5141בשנת   -הצדקה רעיונית (3
היהודים הגיעו דווקא לא"י בגלל הרעיון הציוני שקרא  ת הגלות ולעלות לארץ ישראל.ליהודים לעזוב א

          ליהודים לעזוב את הגלות ולעלות לא"י.

קיימות החלטות משפטיות   -הצדקות הנשענות על החלטות בעלות תוקף משפטי בין לאומי ( 9
הן יש הסכמה מפורשת להקמת מדינה בעלות תוקף בינ"ל המכירות בקשר הקיים בין היהודים וא"י, ב

 יהודית בא"י, כגון  : 

 חבר הלאומים.  ע"י אושרה הצהרת בלפור  2.55.5451בתאריך  -הצהרת בלפור
קשר ההיסטורי בין ממשלת בריטניה לתנועה הציונית, יש הכרה בנתנה שהצהרה ב

 םבריטניה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לעזור לעהעם היהודי לארץ ישראל, ו
 ."יהיהודי להקים מחדש את מדינתו היהודית בא

  בטופס המנדט ישנה  .קיבלה בריטניה מנדט על א"י 5421בשנת  -טופס המנדט
, והתחייבות לעזור ליהודים להקים מדינה הכרה בקשר בין העם היהודי ובין א"י

  .יהודית בא"י
 לשתי  "יעל חלוקת א החלטההתקבלה ה 24.55.91בתאריך  -כ"ט בנובמבר

יהודית וערבית. ההחלטה נתנה תוקף בין לאומי לזכותו של העם היהודי  - מדינות
  .בא"ילהקים מדינה יהודית 

באה מן האזרחים החיים , ששלוש ההצדקות הראשונות מבוססות על לגיטימציה פנימית
בישראל, לעומת זאת ההצדקה הרביעית היא חיצונית, כלומר היא נשענת על תמיכה של 

  ת בעולם התומכות בהקמת המדינה היהודית בא"י.מדינות אחרו

חלק הראשון של הכרזת העצמאות ]החלק ההיסטורי[, נאמר במפורש כי לציין כי בחשוב 
העם היהודי  זכות]" להקים מדינה ריבונית משלו "לגיטימציה טבעית"לעם היהודי יש 

לעצמם מדינה  כמו שכל העמים בעולם יכלו להקים, כלומר :  לתקומה לאומית בארצו"[
להגדרה עצמית במסגרת של מדינה לאומית  הזכות הטבעיתריבונית, בהתבסס על 

הזכויות הטבעיות והבסיסיות שיש לאדם, כך גם לעם היהודי יש ובהתבסס על  משלהם
 להקים מדינה ריבונית משלו. , אוניברסאליתטבעית לגיטימציה 
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 הוכחות שמדינת ישראל היא מדינה יהודית :

הצהרתית והכרזתית, נאמר בהכרזת העצמאות במפורש כי מדינת ישראל היא  מבחינה .1
בארץ ישראל היא מדינת  מדינה יהודית: "...אנו מכריזים בזאת על הקמת  מדינה יהודית

  ישראל".
: "מדינת ישראל תהא פתוחה  המדינה קבעה יעד לאומי לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות .2

" ]יש קריאה מפורשת דווקא ליהודים לעלות לארץ ישראל, ולקיבוץ גלויות לעלייה יהודית
  [., ואנו רוצים שיהיה בה רוב יהודימשום שזו מדינה יהודית

: "אנו לעזור למדינת ישראל לחזק את המדינה שקמה  יש במגילה קריאה לעם היהודי .3
ינו" בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימ העם היהודיקוראים אל 

]יש קריאה דווקא לעם היהודי בתפוצות לסייע לחיזוק התשתית הכלכלית של המדינה, משום 
  [.שקמה, אמורה לשרת ולפעול למען העם היהודי יהודיתהמדינה הש

" ]המוסדות לאור חזונם של נביאי ישראל: "החרות, הצדק והשלום  נאמנות למסורת היהודית .4
  יהודיים, משום שזו מדינה יהודית[.המקורות ה והחוקים במדינת ישראל מתבססים על

 
 הוכחות שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית :

" לא דמוקרטיהבהכרזת העצמאות באים לידי ביטוי עקרונות דמוקרטיים רבים. למרות שהמילה "
נזכרה במפורש בגוף ההכרזה. כל מי שקורא את ההכרזה יכול לראות בוודאות כי המדינה אמורה 

 ל פי עקרונות דמוקרטיים, כגון : לפעול ע

: במגילה מצויין במפורש כי יתקיימו בחירות, ובחירות הן תנאי הכרחי לקיומו קיום בחירות .1
  והסדירים של המדינה"[. הנבחריםשל משטר דמוקרטי ]"...ועד להקמת השלטונות 

עת, : במגילה מצויין במפורש כי תהיה רשות מחוקקת ורשות מבצעקרון הפרדת הרשויות .2
וידוע שהפרדת רשויות היא אחד מהמאפיינים שמתקיימים במשטר דמוקרטי ]"...תפעל 

שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה  ומוסד הביצוע, כמועצת מדינה זמניתמועצת העם 
  הזמנית של המדינה היהודית..."[.

יות טבעיות במגילת העצמאות מצויין כי במדינה שתקום יישמרו זכו עקרון השוויון והחירות : .3
 שוויוןובסיסיות כגון שוויון וחירות, שהן תנאי הכרחי לקיומו של משטר דמוקרטי ]תקיים 

זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין" + "תבטיח חופש מצפון, דת, 
  לשון, חינוך ותרבות"[.

תרבותיות ועל  : במגילת העצמאות מובטח שהמדינה תשמור על רבעקרון הפלורליזם .4
 כלהדברים החשובים לכל הקבוצות שיחיו במדינה ]"תשקוד על פיתוח הארץ טובת 

 הדתות"[. לכל"תשמור על המקומות הקדושים  ;תושביה"

 היחס למיעוטים בהכרזת העצמאות :
מדינת ישראל התחייבה בהכרזת העצמאות לקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני  .א

 דת, גזע ומין. גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל
 מדינת ישראל הבטיחה לתת למיעוטים חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. .ב
מדינת ישראל קראה לערביי ישראל לקחת חלק בבניין המדינה על יסוד אזרחות  .ג

 מלאה ושווה ]כלומר מדינת ישראל הבטיחה לתת למיעוטים אזרחות מלאה
 ישראל יהיו נציגים בכל מוסדות השלטון של המדינה[.ושווה, וכן שלערביי                         

  מדינת ישראל הבטיחה לשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. .ד
 מדינת ישראל התחייבה לפתח את הארץ לטובת כל תושביה. .ה
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  :הקמת המדינה  –/מעשי החלק האופרטיבי. 2
הצעירה היתה עדיין במלחמה בהכרזת העצמאות לא התייחסו לגבולות של המדינה, מאחר שישראל 

 ]מלחמת העצמאות[, ואף אחד לא ידע עדיין מה יהיו הגבולות בסוף המלחמה.
 

בן גוריון קבע כי שם המדינה יהיה "ישראל" ]ולא מדינת יהודה או מדינת ציון[. בנוסף, הוחלט שאם 
דיל בין המדינה "אישראיל", ולא "פלסטין", כדי להב –נתרגם את שם המדינה לערבית, נתרגם זאת ל 

 היהודית ובין המדינה הערבית שעשויה לקום בעתיד לצידה של מדינת ישראל, וזו תיקרא "פלסטין".

 
 דמותה העתידית ודרכה של המדינה ופנייה לגורמים     –החלק ההצהרתי . 3

   שונים :     
 

של י הדתהאופי שאלת אופייה ]הפשרה שעשה דוד בן גוריון לגבי איזכור האל בהכרזה 
למרות ההסכמה הכללית ששררה בין חברי מועצת העם הזמנית שחתמו על הכרזת  :[ הכרזהה

העצמאות, בדבר חשיבות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, לא הייתה בפועל, תמימות דעים לגבי 
ההגדרה של המושג "מדינה יהודית". הדתיים רצו להדגיש בהכרזה יסודות דתיים כדי לתת להכרזה 

דתית ]כתיבת שם ד' וציטוט פסוקים מהתנ"ך[, ואילו הלא דתיים רצו להדגיש בהכרזה כי משמעות 
המדינה שתקום היא מדינה חילונית. בסופו של דבר התקבלה הצעת פשרה, ולהכרזת העצמאות 

התווסף המשפט : "מתוך ביטחון בצור ישראל" : עבור הדתיים "צור ישראל" הוא אחד הכינויים של 
שבשמיים צור ישראל וגואלו" / "צור משלו אכלנו ..."[, ואילו הלא דתיים מפרשים את  הקב"ה ]"אבינו

המשפט כהצהרה המאמינה בכוחו של העם היהודי לעמוד באתגרים הקשים העומדים בפניו ]כמו אבן 
 הצור שהיא אבן קשה וחזקה[. 

   

שר למדינת ישראל שיאפ למוסד האו"םבהכרזת העצמאות יש פנייה  הפנייה לגורמים שונים : 

להשתלב כמדינה חברה באו"ם כדי שלמדינת ישראל תהיה לגיטימציה בינ"ל + ההכרזה פונה 
וקוראית להם לשתף פעולה עם מדינת ישראל כאזרחים שווי זכויות +  לאזרחים הערבים במדינה

ייה המזרח התיכון + קיימת פנבמטרה שכולם ישתפו פעולה למען  למדינות ערבבהכרזה יש פנייה 
בתפוצות במטרה לקבל ממנו סיוע לבניית המדינה הצעירה, לקרוא ליהודים לעלות לא"י,  לעם היהודי

ועל מנת להצהיר כי מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית חופשית ]להבדיל מהמצב בעבר, שבו 
של עמים יהודים לא יכלו לעלות באופן חופשי לארץ ישראל, בשל מדיניות הספר הלבן או התנגדות 

 . אחרים[
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 משמעויות שונות של "מדינת לאום" :.3
 

 :המרכיבים ההכרחיים לקיום מדינה . 1
 מהי מדינה ?  -להסביר יש ,פעמים את המושג "מדינת ישראל"' מאחר שכבר הזכרנו מס

 "יחידה ארגונית בה מתקיימים מס' תנאים הכרחיים" : -מדינה ריבונית היא     

1 
 

מדינה כולל את היבשה המים והאוויר הנמצאים בגבולות המוגדרים שטח ה טריטוריה
"המים כולל : מה שנמצא מתחת לקרקע, של המדינה ]והמוכרים 

 הטריטוריאליים" ו"המרחב האווירי" של המדינה[.
2 
 

כוללת את האנשים החיים במדינה ומקיימים בה שגרת חיים אוכלוסיית המדינה  אוכלוסייה
כל מדינה קובעת מדינה, תושבי הקבע ותושבים זמניים[. ה אזרחי]כולל את : 

 מי נחשב כאזרח המדינה, מה זכויותיו וחובותיו.
 , בכל מדינה צריך להיות גוף שיש לו סמכות לנהל ולשלוט באמצעות מוסדותיו שלטון 3

 על הטריטוריה והאוכלוסייה.
4 
 
 

ריבונות 

]פנימית 

 וחיצונית[

או ייני הפנים והחוץ שלה בעצמה, בלי תלות היכולת של המדינה לנהל את ענ
 .גורם זרהתערבות של 

-הכרה בין 5

 לאומית

אחרות היא צריכה שמדינות  ,בה כמדינה ריבונית הכרה בינ"לכדי שלמדינה תהיה 
שוות זכויות בקהילה הבינ"ל ]ההכרה הרחבה ריבונית, עולם יכירו בה כמדינה מה

  או"ם[.על ידי הכחברה  מתקבלתמדינה כאשר הוהמלאה ביותר היא 
ההכרה הבינלאומית חשובה כדי שהמדינה תוכל לקיים קשרים דיפלומטיים, כלכליים 

 ותרבותיים עם שאר המדינות בעולם. 

 

 לציין כי :חשוב 
 מייל ימי 12א'. "המים הטריטוריאליים של המדינה" הם רצועה המשתרעת על 

 וץ[. אזור זה נחשב כשטח ריבוני של ק"מ מחוף הים של המדינה כלפי ח 22 -]כ     
 המדינה ובמידה וספינות זרות רוצות לעבור בו, הן צריכות לקבל את אישור המדינה      
 שבתחומה הן רוצות לעבור.     

 ב'. למדינה יש גם "איזור כלכלי בלעדי בתוך הים", שבו היא יכולה לחפש נפט, גז, לדוג 
 המדינה גם אחראית על הטבע והסביבה באזור זה.  ולנצל את אוצרות הים, ומאידך     
 ק"מ(, מחוף הים של  371 -מייל ימי )כ 211-"האיזור הכלכלי הבלעדי" משתרע על כ     
 המדינה כלפי חוץ.     

 מייל ]לפי טווח  3המים הטריטוריאליים של מדינה השתרעו על פני  17-ג'. במאה ה
 התותח של ספינות המלחמה דאז[.    
 באמנת שיקגו ]אמנת התעופה האזרחית הבינ"ל,  –"מרחב אווירי של מדינה"  ד'.

 [, נקבע שלכל מדינה יש ריבונות מלאה ובלעדית על השטח האווירי 1947משנת      
 שמעל הטריטוריה היבשתית והמים הטריטוריאליים שלה. עפ"י חוקי התעופה      
 ק"מ[ מגבולות המדינה,  121מייל ] 81 הבינ"ל חייב כל כלי טיס שמתקרב למרחק של     
 להזדהות בפני מערך הבקרה האווירי של אותה מדינה.     

 ה'. שטח מדינה אינו חייב להיות רציף ]ישנן מדינות כמו יוון הכוללות גם את האיים 
 ושטחי הים שביניהם / קנדה חוצצת בין אלסקה וארה"ב הנחשבות כמדינה אחת.      

 וריה אין חשיבות על עצם ההגדרה של המדינה ]יש מדינות כמו הוותיקןו'.  לגודל הטריט
 השוכנת ברומא, ונחשבת כמדינה ריבונית לכל דבר, למרות שהיא משתרעת על פני      
 נפש.  832על  2111קמ"ר, ומספר אזרחיה עמד ביולי  1.44 –פחות מקמ"ר      
 לוותיקן יש ממשלה שבראשה עומד האפיפיור[.     

ניסתה פלסטין  2111קיבלה דרום סודן הכרה בינ"ל כמדינה. בספטמבר  2111]ביולי 
באו"ם, אולם בעקבות לחץ של מדינת ישראל  194-לקבל הכרה בינ"ל כמדינה ה

וארה"ב, הבקשה נדחתה. ישנן עוד ישויות בעולם המבקשות הכרה בינ"ל ושבקשתן 
 רדיסטאן, חבל קוויבק בקנדה, ועוד[.טרם התקבלה, כגון : חבל קוסובו, טייוואן, חבל כו
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  לאומיות ומדינות לאום : -הבסיס המושגי/תיאורטי והשוואתי  .2
 

לכל מדינה חייבת להיות אוכלוסייה, אוכלוסייה זו יכולה לכלול : כאמור,    סוגי לאומיות :

 מיעוטים אתניים וקבוצות לאום.
 

פרי  ה של אנשים, בעלת יסודות משותפים ]שהם אינם"קבוצ מיעוט אתני מוגדר כ :
חברי הקבוצה רוצים לשמר  מוצא, שפה, מנהגים תרבות היסטוריה ודת.בחירה[, כגון : 

 את היסודות המשותפים המייחדים אותם, והם אינם מבקשים הגדרה עצמית"*
 
 בונות= "דרישה להכרה של הקהילייה הבין לאומית בזכות הלאום לרי הגדרה עצמית* 

  במסגרת מדינה עצמאית משלו".                              
  

]הדרוזים מהווים דוגמא לקבוצת מיעוט אתנית שלא רואה את עצמה כלאום, למרות שיש 
לדרוזים מאפיינים אתניים משותפים. זאת מכיוון שהתפיסה המקובלת בקרב הדרוזים 

  יפה להגדרה עצמית[.היא של נאמנות למדינה בה הם מתגוררים בלא שא

 
 "...פתאום קם אדם בבוקר       ברגע שקבוצת מיעוט אתני מבקשת

    ומרגיש שהוא עם, ומתחיל ללכת..."      הגדרה עצמית, היא הופכת להיות

 

 

 קבוצת לאום   
 

המבקשת הגדרה עצמית, במסגרת  ,"קבוצה של אנשים בעלת יסודות משותפים : לאום
 . של טריטוריה מוגדרת"

 
 חשוב לציין כי ישנם מספר הבדלים בין קבוצה אתנית לבין לאום : 

 סביב יסודות אתניים,  רקבעוד שקבוצת מיעוט אתנית מתגבשת מקור הגיבוש : א'. 

 , כגון :פרי בחירההתגבשות הלאום יכולה להיעשות סביב יסודות פוליטיים, שהם       

 , שהם אינם פרי בחירהב יסודות אתניים, סבי אואידיאולוגיה וערכים משותפים",       

  כגון : מוצא,שפה,היסטוריה,מנהגים, ודת.      

 קבוצת מיעוט אתנית לא מבקשת הגדרה עצמית, ואילו לאום  שאיפה לריבונות :ב'. 

 מבקש הגדרה עצמית.       

 לקבוצה אתנית לא חייבת להיות זיקה לטריטוריה מסויימת,  קשר לטריטוריה :. ג'

   ואילו ללאום חייבת להיות זיקה כזו.      
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 )שהם אינם פרייסודות אתניים תגבש סביב הזהות הלאומית של הלאום יכולה לה

 יסודות פוליטייםסביב  או(, מוצא, שפה, מנהגים תרבות היסטוריה ודת , כגון :בחירה

  .(ערכים ואידיאולוגיה )שהם פרי בחירה, כגון :
 

קבלו קטע או אירוע מסויים ותצטרכו להסביר בהתבסס על האירוע, בבחינה יתכן שת
או לאומיות  תרבותית,-לאומיות אתנית -איזה סוג של לאומיות מודגשת באותה מדינה 

 : מדינתית-פוליטית

 לאומיות                                                

 

  מדינתית-יות פוליטיתלאומ                     תרבותית-לאומיות אתנית

 
 כאשר התגבשות הלאום מבוססת                    כאשר התגבשות הזהות המשותפת 

 על יסודות שהם פרי בחירה, כגון :                         מבוססת על מאפיינים של הלאום
    ערכים ואידיאולוגיה.                     מוצא, שפה, מנהגים, תרבות,של : 

 טוריה ודת.היס
 

 חשוב לציין כי בדגם זה :                                    חשוב לציין כי בדגם זה :
  הקמת המדינה קודמת להקמת הלאום                 הקמת הלאום קודמת להקמת המדינה

 ]בתחילה קמה מדינה על בסיס של              ]בתחילה הלאום מתגבש, לאחר מכן הוא 
 ערכים ואידיאולוגיה משותפים,                     גדרה עצמית ולמדינה משלו,שואף לה

 כל מי שמקבל אזרחות במדינה זו                  ורק אחר כך הוא פועל להקמת מדינה[.
 ומאמץ את הערכים והאידיאולוגיה                                                                        

 המשותפים למדינה, הופך להיות                                                                        
 לאום שלה[        בן ה                                                                       

 
      בעת על פי כלל אזרחי זהות המדינה נק                 זהות המדינה נקבעת על פי מאפייני 

  המדינה.                       קבוצת הלאום הדומיננטית החיה
 במדינה.

 
 
 
 

 במידה ואדם רוצה להצטרף ללאום זה                 במידה ואדם רוצה להצטרף ללאום
 לקבל אזרחות באותה הוא יצטרך לאמץ לעצמו את היסודות                  זה הוא יצטרך 

  הערכים לאמץ את האתניים של אותו לאום.                                    מדינה ו
 .הנהוגים באותה מדינהוהאידיאולוגיה                                                                       

                                                                                  

 
 

]כמו ישראל[, לא  תרבותית-לאומיות אתנית ,קבלת אזרחות במדינה בה מודגשת

 אזרח ללאום.אותו את אוטומטית משייכת 

]כמו  מדינתית-לעומת זאת אם מקבלים אזרחות במדינה בה מודגשת לאומיות פוליטית

      ללאום.גם ארה"ב[, האזרח ישתייך 
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 סוגי מדינות :

 המפה העולמית, יכול למצוא מספר סוגים של מדינות : בוחן אתמי ש

                                                              

              I-------------------------ן------------------------ן-------------------------ן 
 

 מדינת       מדינה                         מדינה                              מדינת              
 לאום     תרבותית             -רב         לאומית   -לאום                   דו             
 מדינתית              לאומית                                -רב           אתנית                  
 תרבותית          

 
 

זוהי מדינה המזוהה עם לאום אחד שמהווה את קבוצת  מדינת לאום אתנית תרבותית :א'. 
פר קבוצות מיעוט לאומי נוספות הרוב במדינה ]בד"כ המדינה תהיה מורכבת מרוב לאומי וממס

עדיפות ליסודות האתניים של בני קבוצת הרוב בקביעת שחיות במדינה זו[. במדינה זו תהיה 
. האופי של המדינה יושפע מהשפה, התרבות והמסורות של האופי של המרחב הציבורי במדינה

פולין, ספרד,  קבוצת הרוב ]רוב מדינות העולם הן מדינות לאום אתניות תרבותיות, כגון :
 איטליה, גרמניה, ישראל, ועוד[.

 
 

שתי לפי זהות המדינה נקבע זוהי מדינה שבה  : ]או רב לאומית[ מדינה דו לאומית ב'. 
, כמו בבלגיה במדינה מבחינה מספריתחיות במדינה ומהוות רוב ש עיקריותקבוצות לאומיות 

שלכל אחת מהן שפה משלה :  צותארבע קבו]שבה יש או במקרה של שוויץ ]פלמים ווולונים[, 
יושפע מהתרבות, שכזו המרחב הציבורי במדינה גרמנית, צרפתית, איטלקית ורומאנש[.  

לעיתים מדובר על מרחב ציבורי אלו. העיקריות המהשפה ומהערכים של הקבוצות האתניות 
אחיד שמורכב מיסודות אתניים של שתי הקבוצות או שהמרחב הציבורי מחולק בין שטחי 

השפעה שונים של הקבוצות השונות ]באזור אחד תהיה עדיפות לקבוצה אחת ובאזור השני 
 תהיה עדיפות לקבוצה השנייה[. 

 
הלאום  –שתי קבוצות לאומיות המשפיעות על המרחב הציבורי בבלגיה חיות  –הדוגמא הבלגית 

 4-יליון פלמים ומ 6.5 -הפלמי שדובר הולנדית והלאום הוולוני שדובר צרפתית. בבלגיה חיים כ
לאומית או רב לאומית, מספר הקבוצות הלאומיות -במדינה דו: חשוב לציין כי  מיליון וולונים[. 

, קבוצות אתניותיהיו במדינה עוד גם אם ושמשפיעות על אופיה של המדינה, הוא סגור ומוגדר, 
יים בבלגיה לא שחאו המוסלמים  ]היהודים הן לא יוכלו להשפיע על המרחב הציבורי של המדינה

 . המרחב הציבורי בבלגיה נקבע עפ"י הפלמים והוולונים[. משפיעים על המרחב הציבורי בבלגיה

קנטונים ]מדינות  26 –שוויץ היא רפובליקה קונפדרטיבית, שמחולקת ל  -הדוגמא של שוויץ 
ו לשוויץ[. הם מהגרים שהיגר 22% –מיליון אזרחים ]כ  7.8 –עצמאיות[. אוכלוסיית שוויץ מונה כ 

        מאוכלוסיית שוויץ מדברים גרמנית ]והם מתגוררים בעיקר בקנטונים הצפוניים[.  61% –כ 
שפות  2הם דוברי איטלקית ]והם גרים בקנטון טוצי'נו שבדרום שוויץ[. בשוויץ יש עוד  6.5% –כ 

 וכלוסייה[.מדוברות : צרפתית ורומאנש ]רומית עתיקה, אותה מדברים פחות מאחוז אחד של הא
מעניין לציין כי, בין שתי מלחמות העולם, ניסתה גרמניה ללחוץ על שוויץ להכיר בשפה הגרמנית 

כשפה רשמית, ואילו צרפת ואיטליה ניסו להשפיע על שוויץ להכיר בצרפתית או באיטלקית 
כשפה רשמית. אולם שוויץ שרצתה לשמור על ניטראליות, הכריזה שדווקא הרומאנש תהיה 

הרשמית של שוויץ. לאחר מלחמת העולם השנייה, אימצה שוויץ את ארבעת השפות השפה 

 . ]גרמנית, צרפתית, איטלקית ורומאנש[, כשפות הרשמיות של שוויץ
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הזהות של המדינה נקבעת לפי יסודות אתניים זוהי מדינה שבה  מדינה רב תרבותית :ג'. 
. במדינה רב תרבותית אין עדיפות אומיות המרכיבות את המדינההל כל הקבוצותותרבותיים של 

לאף אחת מהקבוצות הלאומיות או התרבותיות במדינה ויש אפשרות לכולן להשפיע על המרחב 
הציבורי ולעצב את אופי המדינה ואת ערכיה. המדינה שואפת לבטא את האופי של כל הקבוצות 

המנון, בשפות הרשמיות, בחינוך ובחגים האתניות והתרבותיות בסמלי המדינה, בדגל, ב
, שבהם יש מדיניות הלאומיים ]דוגמא למדינות שכאלו היא : קנדה, אוסטרליה וניוזילנד

 [.ממשלתית מפורשת, המקדמת את הרב תרבותיות במרחב הציבורי של המדינה
 
 

 בניגוד לשלושת הדגמים הקודמים, במודל זה המדינה אינה מדינת לאום מדינתית :ד'. 
מוגדרת לפי יסודות אתניים של קבוצה לאומית כלשהי. במדינת לאום מדינתית הלאום מוגדר 

במודל הזה,  חשוב מאוד לציין כי :ע"י כלל אזרחי המדינה, ללא קשר ליסודות האתניים שלהם.  
לצבעי הקבוצות הלאומיות המרכיבות את המדינה + במדינות  אמורה להיות "עיוורת"המדינה 
, כלומר גבולות המדינה קודמים ללאום, ובד"כ הלאום נוצר פה בין הלאום והמדינהחפיאלו יש 

 ושנלחמ ,ארה"בהמושבות הראשונות בכאשר נקבעו גבולות המדינה ]כמו במקרה של 
 חפיפה בין האזרחות לבין השייכותבמדינת לאום מדינתית יש  + להשתחרר מהשלטון הבריטי[

ת לאום שהם לא אזרחי המדינה, ולא יהיו אזרחים במדינה , כלומר לא יהיו חברי קבוצהלאומית
המכנה המשותף המחבר בין כלל אזרחי המדינה  -יש לדעת כי   שהם אינם חברי קבוצת הלאום.

 ומלכד אותם לכלל לאום הוא הרצון שלם לחיות במדינה אחת ולכבד את מערכת חוקי המדינה
תית גבולות המדינה נקבעו במהלכים . ברוב המקרים של מדינת לאום מדינוהמשטר במדינה

פוליטיים בינ"ל ולא משקפים בהכרח את הגבולות בין הקבוצות האתניות ]דוגמא למדינה שכזו 
 היא : ארה"ב וצרפת[. 

 
 

קריטריונים 
 להשוואה

מדינת לאום 
 אתנית תרבותית

לאומית או -מדינה דו
 לאומית-רב

ם מדינת לאו מדינה רב תרבותית
 מדינתית

האוכלוסייה 
 מורכבת מ :

 

קבוצת לאום 
אחת שמהווה 

רוב מספרי 
 במדינה

משתי קבוצות לאום 
 דומיננטיות

]או יותר משתי 
קבוצות במדינה רב 

 לאומית[

מכל קבוצות הלאום 
 החיות במדינה

כל האוכלוסייה של 
המדינה שייכת 

 ללאום 

המרחב 
הציבורי 
מושפע במדינה 

 מ : 

היסודות 
של האתניים 

קבוצת הלאום 
שמהווה רוב 

 במדינה

היסודות האתניים 
של שתי הקבוצות 
העיקריות במדינה 

]או של יותר 
כפי  ,קבוצות
 שנקבע[

היסודות האתניים 
הקבוצות  כלשל 

הלאומיות החיות 
 במדינה

היסודות הפוליטיים 
המשותפים לכלל 
האנשים במדינה 

 "עיוורת"]המדינה 
ליסודות האתניים 

של הקבוצות 
 ומיות במדינה[הלא

חפיפה בין 
 לאום ואזרחות

 יש           אין          אין          אין          

מדיניות 
ההגירה של 

 המדינה

המדינה תעדיף 
הלאום ממהגרים 

 הדומיננטי

המדינה תעדיף 
שני מהגרים מ
הלאומים 
 םיהדומיננטי

אין העדפה ללאום 
כלשהו. כל מי שיכול 
לתרום למדינה, יוכל 

 ר למדינהלהג

אין העדפה ללאום 
 כלשהו. כל מי שיכול

לתרום למדינה, יוכל 
 להגר למדינה

איטליה, ספרד,  דוגמא למדינה
 גרמניה, ישראל

    קנדה, אוסטרליה,  בלגיה, שוויץ
 זילנד-ניו

 ארה"ב, צרפת
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 –דקות למדינת לאום צהה.3

עם נשמעות ביקורות על כך שישראל כמדינת כאמור, ישראל היא מדינת לאום אתנית תרבותית. לא פ
לאום אתנית תרבותית נותנת עדיפות לקבוצת הרוב שחיה בה ]למרות שהדבר נעשה גם בשאר 

המדינות הדמוקרטיות בעולם, ואף אחד לא חושב למתוח ביקורת עליהם מבחינה דמוקרטית[. 

רלית ליבההצדקות לקיומה של מדינת לאום מנקודת מבט בבגרות יש לדעת את 
הכוונה היא להצדקות שמבוססות על ערך השיוויון בין כל בני האדם, שיוכיחו שמדינת ] דמוקרטיתו

 [ :לאום אתנית תרבותית לא פוגעת בזכויות האדם, אלא דווקא מאפשרת את מימושן
 

הצדקות מנקודת מבט ליברלית למדינת לאום ]טוענות שיש לפעול לטובתו של כל אדם ולאפשר 
 אישיותו בחופשיות[ :לו לממש את 

 
 לקבוצת אנשים יש זכות לחיות במסגרת תרבותית  –הצדקה המבוססת על הזכות לתרבות א'. 
 שחברי הקבוצה מאמינים בה ובוחרים לחיות בה, כדי שהם יוכלו לשמור על התרבות והמסורת      
 על    התרבות שלה[. לתת עדיפות לקבוצת הרוב, על מנת שהיא תוכל לשמור על צריךשלהם ]ולכן      
 מנת שקבוצת הרוב במדינה יוכלו לשמור על התרבות שלהם, המדינה רשאית לנהל מדיניות      
 הגירה מתאימה, כך שחברי קבוצת הרוב לא יאבדו את הרוב מבחינה מספרית במדינה ]ואז הם      
 ת לחברי קבוצת הרוב לא יוכלו לשמור על תרבותם[. מדיניות ההגירה מבוססת על העדפה מתקנ     
 ולא על אפלייה פסולה. ללאום היהודי יש זכות כמו כל העמים לממש את תרבותו הייחודית      
 במדינת ישראל, שהיא המדינה היהודית היחידה בעולם. ברור שבמדינה יהודית בה הלאום      
 ית, החגים והתרבות היהודי מהווה רוב, יהיה קל יותר ללאום היהודי לשמור על  השפה העבר     
 היהודית.     

 
מעניקה מדינת לאום אתנית תרבותית   –הצדקה המבוססת על הזכות לסולידריות אזרחית ב'. 

עדיפות לקבוצת הלאום שמהווה רוב מספרי במדינה, משום שהיא רוצה לנצל את הקשר של 
חברי הקבוצה האתנית הסולידריות הטבעית הקיימת בין כל חברי הקבוצה האתנית. המדינה יודעת ש

מרגישים את הקשר האתני תרבותי שיש ביניהם, ]גם בלי קשר למסגרת המדינתית[, ובזכות קשר זה 
האזרחים יסכימו לוותר על האינטרסים האישיים שלהם לטובת האינטרסים הלאומיים של סולידריות, 

 כלל האזרחים במדינה. על הסולידריות החזקה ביןלכן המדינה תנסה לשמור של כלל חברי המדינה. ו
 
 
 

הצדקות מנקודת מבט דמוקרטית למדינת לאום ]טוענות שזכותם של אזרחי המדינה לקבוע 
 כיצד יראה המרחב הציבורי במדינה, בהתאם לעקרונות המקובלים בדמוקרטיה[ :

 
 עם הריבון פי עקרון שלטון העם, לל –העם והכרעת הרוב  ןעל עקרון שלטוהצדקה המבוססת '. א
 אם רוב לפי עקרון הכרעת הרוב, יש זכות לעצב את המרחב הציבורי לפי רצון העם + במדינה     

 את  כבדהחליט שהוא רוצה שלמדינה יהיה אופי מסויים, קבוצות המיעוט צריכות לבמדינה הציבור     
 הכרעת הרוב ]כמובן בתנאי שהרוב לא פועל בעריצות ושולל את זכויות האדם והמיעוטים[.    

 
 זכותו של כל אדם לחיות את חייו ללא חשש מפגיעה  –הצדקה המבוססת על הזכות לביטחון '. ב

 פיזית או רדיפות המכוונות נגדו. ולכן לעם שנרדף לאורך ההיסטוריה יש זכות להתאגד למדינה      
 ל שיפרה העם היהודי נרדף לאורך ההיסטוריה, ואין ספק שהקמת מדינת ישרא כדי להגן על עצמו.     
 מאוד את סיכויי ההישרדות של העם היהודי בעולם, משום שכעת יש לעם היהודי מדינה וצבא      
 משלו, שיכולים להגן טוב יותר על הזכות לחיים וביטחון של בני העם היהודי..      

 
 

 : למדינת לאום הצדקות אחרותלהבדיל מההצדקות הליברליות והדמוקרטיות, יש  -חשוב לציין כי 
 ולכן למדינה ובמטרה לממש ציוויים דתיים, מדינת ישראל קמה מסיבות דתיות  –הצדקה דתית  א'.

 .והיא צריכה להתנהג על פי נורמות דתיות צריך להיות אופי דתי     
 טוענת שהאדם יכול לממש את עצמו רק כשהוא חלק ממדינה, ולכן  –הצדקה קולקטיבית  ב'.

 ות לפרט.לקולקטיב/לעם יש קדימ     
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 של מדינת ישראל כמדינה יהודית : המאפייני.5
, והבאים לידי יהודית המצביעים על כך שהיא מדינה מאפיינים יחודייםלמדינת ישראל יש 

כיצד לדעת  ישבבחינה . תרבותי-אתני, בהיבט הדתי ובהיבט הלאומי-ביטוי בהיבט הלאומי
 : ובמוסדות בחוקים -לידי ביטוי כל אחד מההיבטים הללו, באים 

 

 הכוונה היא לכך שמדינת ישראל היא   מדינה יהודית בהיבט הלאומי האתני :א'. 

 .מדינת הלאום של העם היהודי במובן האתני ולכן יש זיקה בין המדינה לבין יהודי התפוצות      

 

 בחוקים כגון : הדבר בא לידי ביטוי
ו וצאצאיו, זכות לעלות לארץ ישראל ]המעניק לכל יהודי ולבן זוג 1951 –, תש"י חוק השבות

]המפרט בסעיף הראשון של החוק, כיצד  1952 –, תשי"ב חוק האזרחותולקבל אזרחות[, ו
יהודים יכולים לקבל אזרחות בישראל. בשאר סעיפיו, מפרט החוק כיצד לא יהודים יכולים לקבל 

עדפה ליהודים אזרחות ישראלית. מי שקורא את סעיפי החוק יכול לראות שקיימת בחוק ה
בקבלת אזרחות ישראלית[. מטרת שני החוקים להקל עד כמה שניתן על בני הלאום היהודי לקבל 

 אזרחות ישראלית. 
 

 , קובע שקרקעות הלאום אינן ניתנות למכירה.1961 –, תש"ך חוק יסוד מקרקעי ישראל
י לאופי היהודי של וכך החוק מהווה ביטוחכירת קרקעות אלו יכולה להיעשות רק על ידי יהודים. 

חיזוק הזיקה בין המדינה לבין אזרחי המדינה ממוצא יהודי.  –המדינה במובן האתני של הביטוי 
 ]בג"ץ התייחס בפסיקותיו לסוגיית ההעדפה בהקצאת קרקעות בישראל ליהודים : 

 דן בעתירה של אזרח ירדני תושב ירושלים, שרצה לקנות דירה  – 114/78בג"ץ בורקאן  א'.
 ברובע היהודי שבעיר העתיקה בירושלים, אולם החברה לשיקום הרובע היהודי      

 בג"ץ  .לקנות את הדירה בטענה שהדירות הוצעו רק למי ששירת בצה"לסירבה לאפשר לו      
 דחה את העתירה של בורקאן בטענה שמדובר בהבחנה מותרת.     
 ת בעתירת הזוג קעדאן, ערבים פרסם בג"צ פסיקה תקדימי 2111במרס  -בג"ץ קעדאן ב'. 

 ישראלים שביקשו להתיישב ביישוב הקהילתי קציר בצפון, ונדחו ע"י אנשי היישוב. הפסיקה       
 קבעה שמינהל מקרקעי ישראל לא רשאי להפלות בין יהודים לערבים בהקצאת קרקעות       
 .[המדינה      

 
נאצים להעמיד פושעים  , במטרה1951נחקק בשנת  - החוק לעשיית הדין בנאצים ובעוזריהם

ועוזריהם לדין. מעניין לציין כי כאשר נחקק החוק, העריכו המחוקקים בכנסת כי כנראה שהחוק 
לא יופעל כנגד פושעים נאצים ]שאותם היה מאוד קשה לתפוס[. כוונת המחוקק המקורית הייתה 

"קאפו" בזמן השואה לטפל דווקא באותם יהודים, תושבי ישראל, שהואשמו בכך ששימשו כ
, כאחראי על ביצוע העבודות שהטילו הנאצים על S.S –]ה"קאפו" היה אסיר שמונה על ידי ה 

היהודים במחנות הריכוז. ה"קאפו" דאגו ששאר האסירים ישמרו על המשמעת, הסדר והניקיון 
ות במחנות. ובמקרים רבים נעשה הדבר תוך כדי פגיעה והשפלה של שאר האסירים[. במהלך שנ

, נחקרו מאות אזרחים ישראלים בחשד ששיתפו פעולה עם הנאצים. בפועל רק 61-וה 51-ה
, כאשר 1961בעשרות בודדות של מקרים הועמדו אנשים לדין בהתבסס על החוק. רק בשנת 

החוק  .בנאצים עצמםהועמד אדולף אייכמן לדין, קיבל החוק משמעות שונה הקשורה לעשיית דין 
ישראל מדינת העם היהודי, ומחזק את הזיקה בין מדינת ישראל לבין  מבטא את היות מדינת

 העם היהודי בתפוצות, מכיוון שהמדינה שופטת אנשים על פשעים כנגד העם היהודי כולו.
 

קובע שבמדינת ישראל הכחשת שואה אסורה עפ"י החוק  –[ 1986] חוק איסור הכחשת השואה
שנים. בכך ישראל מבטאת את ההיבט  5ונש של עד ודינה כעבירה פלילית. מכחיש שואה צפוי לע

 הלאומי היהודי במדינה ואת היות המדינה נציגה של העם היהודי. 

 :למוסדות המבטאים את ההיבט הלאומי אתני  ותדוגמא
, הוא המשרד האחראי על קליטת העולים המגיעים לישראל, במשך שלוש השנים משרד הקליטה

 להקל קליטת העולים בישראל ]במציאת מקום דיור ועבודה[.הראשונות שלהם בארץ. ומטרתו 
המשרד לקליטת עלייה בא לידי ביטוי ההיבט הלאומי האתני מכיוון שהוא מהווה מימוש 

להתחייבות בהכרזת העצמאות לעלייה יהודית חופשית למדינת ישראל. המשרד מסייע בשמירת 
 ת ישראל.הקשר בין יהודי התפוצות ומחזק את הרוב היהודי במדינ
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, היא הגוף המקשר בין המדינה והיהודים בתפוצות. הסוכנות היהודית פועלת הסוכנות היהודית
בקרב יהדות העולם במטרה לקרב את היהודים ולשמור על קשר עם מדינת ישראל. כספים רבים 

ת הנאספים מיהדות העולם, על ידי הסוכנות היהודית, מועברים למטרות חינוך והתיישבות יהודיו
 במדינת ישראל, במטרה לחזק את הלאום היהודי בישראל. 

 
על ידי ההסתדרות היהודית ועסקה בעיקר ברכישת קרקעות לצרכי  1911, הוקמה בשנת קק"ל

את התיישבות יהודית בארץ ישראל. לאחר קום המדינה, המשיכה הקרן הקיימת לישראל, 
היהודית במדינת ישראל. ובהרחבת  ההתיישבותופיתוח בקידום פעילותה כמוסד רשמי במדינה, 

שטחי היערות במדינה. קק"ל פעילה בפיתוח מפעלי מים וסכרים ]שיקום החולה, טיהור נחלים, 
עבודות ניקוז בעמק יזרעאל[, קק"ל פועלת לחיזוק הקשר בין העם היהודי וא"י, ועוסקת בפעולות 

נת העם היהודי ואת כך מחזקת קק"ל את האופי היהודי של ישראל כמדי חינוך והסברה.
 האינטרסים של הרוב היהודי במדינה.

 

 

 הכוונה בהיבט הדתי הוא בכך  יהודית בהיבט הדתי :ת ישראל כמדינה מדינב'. 

 שמדינת ישראל היא מדינה יהודית המבטאת קשר לדת היהודית. הדבר בא לידי ביטוי      
 .בחוקים ובמוסדות     

 

 :בהיבט הדתי דוגמאות לחקיקה 
, מעניק סמכות ייחודית לבתי הדין 1953 –)נישואין וגירושין(, תשי"ג , ק בתי הדין הרבנייםחו

הרבניים לדון בענייני נישואין וגירושין בין יהודים ]לשאר העדות בדתיות בישראל, יש בתי דין 
 משלהם בענייני דת[.

 
סקים להציג , אוסר על בעלי ע1986 –התשמ"ו ]איסור הצגת חמץ בפסח[,  חוק חג המצות

חמץ בפומבי למכירה או לצריכה בימי חג הפסח ]החוק חל רק ביישובים יהודיים[.  האיסור חל 
מצהרי יום י"ד בניסן עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ"א בניסן ]"מוצר חמץ" על 

 פי החוק כולל : לחם, לחמניה, פיתה, וכל מוצרי קמח חמץ אחרים[. 

 
אוסר על גידול ושחיטת חזירים בישראל במקומות , 1962 –, התשכ"ב ירחוק איסור גידול חז

בהם יש אוכלוסייה יהודית ומוסלמית. החוק מתיר להחזיק חזירים במוסדות מדע ומחקר ובגני 
חיות ציבוריים. הוראות החוק אינן חלות ביישובים ערביים שבהם יש אוכלוסייה נוצרית גדולה 

מטעם  חילוניו הסיעות הדתיות לאישור החוק, הצטרף גם ח"כ ]מעניין לציין כי למאבק שניהל
מפא"י, בשם : ישראל גורי, שהתנגד לאכילת חזיר בשל היותו צמחוני[. מציעי החוק ראו צורך 
להציעו בשל מעמדו הסמלי וההיסטורי של החזיר ביהדות. במהלך ההיסטוריה היהודית, היו 

חזיר בניגוד לאמונתם הדתית, ויהודים רבים מתו מקרים רבים שבהם ניסו לחייב יהודים לאכול 
על קידוש ה' ולא היו מוכנים לאכול או לזבוח חזירים. משום כך, ראה המחוקק לכבד את זכרם 

 ולא לאפשר במדינת היהודים גידול חזיר.  

 
, קובע שיום השבת הוא יום המנוחה השבועי של 1951 –תשי"א  ,חוק שעות עבודה ומנוחה

נת ישראל ]מי שאינו יהודי יכול לקבוע את יום המנוחה שלו ביום שישי או ראשון[. היהודים במדי
החוק קובע שחוץ ממקרים מיוחדים ]בטחון המדינה או הציבור, שלומם או בריאותם של בני אדם, 

אירוח בבתי מלון, ייצור חשמל והזרמתו, ואספקת שירותים חיוניים לציבור[, אסור להעסיק 
חה השבועי. החוק קובע שאסור לסרב לקבל לעבודה אדם שאינו מסכים לעבוד יהודים ביום המנו
חיזק בג"צ את חוק שעות עבודה ומנוחה, וקבע פה אחד ]בעתירה של  2115בשבת. באפריל 

" שביקשה לקבל אישור העסקת יהודים בשבת[, כי אין להעסיק יהודים 22רשת הרהיטים "דיזיין 
 יות מרכיב מרכזי של היהדות".בשבת משום ש"שמירת השבת הפכה לה

 נשענים בפרשנות שלהם על מושגים מהדת היהודית, לדוגמא :ישנם חוקים ש
 , קובע שאם נושא כלשהו נדון בבית המשפט, ואין1981 –, תש"ם חוק יסודות המשפט

, השופט יוכל להחליט ]מצב המוגדר כלקונה בחוק[ התייחסות למקרה הנדון בחקיקה הקיימת
 מורשת ישראל.החירות, הצדק, היושר והשלום של נושא, ברוח עקרונות לגבי ה

 



 

 

15 

רשת חינוך ציונית דתית אמי"ת  

 

אזרחות לבגרות   
 

 

www.amit.org.il 

עשה שימוש במושגים מהתורה לגבי סוגים של שומרים , 1967 –, התשכ"ז חוק השומרים
ואחריותם לנכס שנמצא תחת אחריותם ]החוק התייחס להבדל בין שומר חינם ושומר שכר, 

 שמקבל כסף על עבודת השמירה שלו[.
 

, קובע שבמידה ואדם רואה אדם אחר שנמצא 1998 –, התשנ"ח וד על דם רעךחוק לא תעמ
בסכנה לחייו, עליו לעשות מאמץ ולהגיש לו עזרה, בהתבסס על הפסוק מהתורה : "לא תעמוד 

 .על דם רעך" )ויקרא יט, טז(. החוק לא מבקש שהאדם יסכן את חייו שלו למען האחר

 
 :בהיבט הדתי דוגמאות למוסדות 

 היא המוסד הרבני וההלכתי העליון במדינה. והיא פועלת על פי "חוק, הראשית הרבנות
 שני (. ברבנות הראשית בישראל מכהנים 1981תש"מ ) –הרבנות הראשית לישראל" 

 [, יצחק יוסףרבנים ראשיים : רב ראשי ספרדי המכונה "הראשון לציון" ]הרב 
                                                                        [. דוד לאוורב ראשי אשכנזי ]הרב 

                                                         
 הרב יצחק יוסף           הרב דוד לאו                                                                    

   

הרבנים הראשיים נבחרים בהתאם לחוק ע"י אסיפה בוחרת אחת לעשר שנים והם משמשים לסירוגין 
במשך מחצית מהתקופה כנשיא מועצת הרבנות הראשית ומחצית מהתקופה כנשיא בית הדין הרבני 

והיא אמורה לטפל בכל הנושאים הגדול. הרבנות הראשית מקבלת את תקציבה  ממדינת ישראל 
הקשורים בדת בישראל ]פיקוח על  כשרות המזון המיובא ועל הכשרות במוסדות ציבור, מינוי והסמכת 

 [.רבנים ומתן תשובות בענייני הלכה

                                                               
 (. 1953תשי"ג ) –י דין רבניים" פועלים מכוח "חוק שיפוט בת, בתי הדין הרבניים

 בתי הדין הרבניים פועלים בנושאי נישואין, גירושין טיפול בעגונות, ירושות וצוואות. 
בשנים האחרונות החלו בתי דין אלו לפעול גם כבתי דין לממונות ]המתדיינים בבית דין לממונות, 

 על פי דין תורה[.  ל בוררבמעמד שמקבלים עליהם את סמכות בית הדין הרבני לפסוק בעניינם 
 

(, ומספקות 1971תשל"א ) –פועלות מתוקף "חוק שירותי הדת היהודיים" , המועצות הדתיות
שירותים בענייני דת, כגון : רישום ועריכת נישואין, פיקוח על שחיטה וכשרות, שירותי קבורה, 

של המפלגות החזקת מקוואות טהרה ותחזוק בתי כנסת. לאורך השנים נשמרה האוטונומיה 
הדתיות במועצות הדתיות. שכן, לאחר רוב מערכות הבחירות, קיבלו המפלגות הדתיות, כחלק 

מההסכמים הקואליציוניים, את משרד הדתות, ולכן יכלו להשפיע על הרכב המועצות הדתיות 
, והרשות המקומית 45%מחברי המועצה, משרד הדתות מינה  11%]הרבנות המקומית ממנה 

הנותרים. בדרך זו נשמרה לאורך השנים היכולת של המפלגות הדתיות  45%את הייתה ממנה 
  לדאוג לכך שאנשיהן יתמנו למועצות הדתיות[.

 
הוא המשרד האחראי על אספקת שירותי הדת במדינת ישראל, לכל הדתות , משרד הדתות

וגירושין,  החיות במדינה. המשרד אחראי על הכשרות במוסדות ציבור, פיקוח על רושמי נישואין
 ואחזקת מוסדות הדת של כל הדתות. 
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  הכוונה במובן הלאומי   :מדינת ישראל כמדינה יהודית במובן הלאומי תרבותי ג'. 

 תרבותי היא למאפיינים השייכים למורשת התרבותית היהודית ]היהדות כתרבות ולא דת[.     

 

 בא לידי ביטוי בחוקים כגון :ההיבט הלאומי תרבותי 
שבו נקבע שמי שרוצה לרכוש אזרחות מכוח התאזרחות צריך לדעת את השפה  –וק האזרחות ח

העברית ]אין התייחסות לשפה הערבית, למרות שהערבית היא שפה רשמית במדינה, משום 
 שאנחנו רוצים לתת עדיפות לתרבות היהודית במדינה[.

 
על פי חנך את תלמידיה תשראל כי מערכת החינוך ביקובע  – 1953חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 

ערכי תרבות ישראל, ותנחיל לתלמידים את התרבות היהודית. החוק קבע כי בתי הספר בישראל 
 יחנכו את התלמידים לאהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל.

 
 עהחוק קובע כי יש חובה לציין את התאריך העברי שנקב[, 1968חוק השימוש בתאריך העברי ]

השנה העברי בכל מסמך רשמי של רשויות המדינה. חוק זה מעניק עדיפות וחשיבות לפי לוח 
 לתרבות ולשפה העברית כשפת הלאום היהודי במדינה.

 
קובע שסמל המנורה וענפי הזית יהיה סמל המדינה והדגל בצבעי [, 1949חוק הדגל והסמל ]

ואת סמל המדינה צריך  כחול לבן יהיה דגל המדינה. את הדגל חובה להציב במוסדות רשמיים
להוסיף למסמכים רשמיים של המדינה. יש לשמור על כבוד הדגל וסמל המדינה. החוק מבטא 

את ההיבט הלאומי תרבותי כי סמל המדינה וענפי הזית קשורים לתרבות היהודית, כפי שמופיע 
 : , וצבעי הדגל וכן סמל המגן דוד קשורים למורשת היהודיתתנ"ךב
 

יה בעבר דגלה של התנועה הציונית[, ישנם שני פסי תכלת ומגן דוד על רקע ]שה בדגל המדינה
לבן. פסי התכלת מסמלים את התכלת של הציצית, כפי שנאמר : "וידבר ד' אל משה לאמור דבר 
אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף 

"ח(. ומסביר רש"י : מדוע נבחר צבע התכלת ? משום שהתכלת " )במדבר ט"ו, לתכלתפתיל 
מזכירה את הרקיע וברקיע נמצא כסא הכבוד עליו יושב הקב"ה. וכאשר האדם מתבונן בתכלת 

של הציצית הוא נזכר בנוכחותו של האל ומתנהג כמצופה ממנו. מגן הדוד המסומן במרכז הדגל 
יע גם על כלי המלחמה של דוד המלך. לאורך הוא סמל יהודי עתיק מימיו של דוד המלך, שהופ

הדורות, כל העמים זיהו אותו כסמל יהודי ]מסמל גם את החיבור הקדוש בין הקב"ה ועם 
ישראל[. הרקע הלבן בדגל, מסמל את הצבע הלבן של בגדי הכהן הגדול בבואו לעבוד בבית 

                                                                                                                        המקדש ביום הכיפורים, הלבן מסמל פשטות, קדושה וטהרה.

                                                                                            
      

בעת הקנים, שנלקחה לאחר נמצאת מנורת בית המקדש, בעלת ש סמל המדינהבמרכז של 
חורבן בית המקדש השני ע"י הרומאים ]תבנית המנורה לקוחה משער טיטוס ברומא. הדבר 

מסמל את המעבר של העם היהודי מחורבן לתקומה, כלומר : אותה מנורת בית המקדש החקוקה 
על שער טיטוס, המסמלת יותר מכל את חורבן בית המקדש וגלות עם ישראל מארצו, הפכה 

מל התקומה מחדש של העם היהודי בארצו[. לצידה של המנורה יש שני ענפי זית, המסמלים לס
את : הכמיהה של העם היהודי לשלום ]בסיפור המבול, היונה הביאה לנח עלה של זית שסימל 

את סיום המבול ובא השלום על פני האדמה[, ו/או את שני סוגי המנהיגים שהנהיגו את העם 
מנהיגות דתית ]אהרון הכהן, עזרא הסופר, יהושוע בן יהוצדק הכהן[, ומנהיגות היהודי לדורותיו : 

לאומית  ]משה, נחמיה, זרובבל בן שאלתיאל[. בתחתית המנורה יש את הכיתוב "ישראל" ]מכיל 
   את שמות האבות והאימהות[.
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, הקובע שיום כ"ז בניסן יוקדש להתייחדות 1959 –תשי"ט , כרון לשואה ולגבורהחוק יום הזי
עם זכר השואה, ומעשי הגבורה של היהודים ]של היהודים שמרדו ולחמו בנאצים, ושל היהודים 
ששרדו למרות זוועות השואה ו"קידשו את החיים"[. יום הזיכרון נקבע דווקא בכ"ז בניסן ]סוף 

(, נפל גטו ורשה, ומעניין שביום זה מתחילה 1943יום זה, בשנת תש"ג )חודש ניסן[, משום שב
ספירת ימי העומר, המצוינים כימי אבל לעם היהודי. ולמרות ואף על פי האבל המצוין בכ"ז בניסן, 

שבוע ימים לאחר מכן חוגג עם ישראל את יום העצמאות של מדינת היהודים, המסמל יותר מכל 
 את המעבר משואה לתקומה.

 
 
 

 במוסדות :דוגמאות להיבט הלאומי תרבותי כפי שבא לידי ביטוי 
 

היא הרשות המחוקקת בישראל. בכל העולם קרויה הרשות המחוקקת בשם : , הכנסת
"פרלמנט" ]נפוליאון שהה בבית המחוקקים הצרפתי והתלבט מהי הפעולה הבולטת ביותר בבית 

)בצרפתית(, ולכן החליט לקרוא לבית  "PARLE" -זה, והגיע למסקנה שבבית זה מרבים לדבר 
המחוקקים בשם פרלמנט, דהיינו : בית שבו מדברים[. בשמה של הכנסת בא לידי ביטוי העובדה 
שזוהי הרשות המחוקקת של העם היהודי, ולכן לקוח שמה משמו של המוסד ההנהגתי והמחוקק 

 "הכנסת הגדולה". –הראשי מתקופת בית שני 
 
 
 
 
 
 

  : ברית כשפה רשמיתהע ההשפ שלמדה מע
 

 תו של הלאום היהודי.מדינמדינה יהודית ודמוקרטית, והיא גם מדינת ישראל היא 

, הוחלט שפתו ההיסטורית של העם היהודי לאורך הדורותומאחר שהשפה העברית היתה 
עם קום המדינה לבטל את מעמדה של השפה האנגלית כשפה רשמית, והעברית הפכה לשפה 

השפה הערבית קיבלה מעמד של שפה רשמית ] בישראל, כשפה ראשיתבעלת המעמד הבכיר 
 .[שנייה לאחר הלשון העברית

 

כי בה לפי המסורת היהודית ברא הקב"ה את העולם ובה  העברית נקראית לשון הקודש
כתב בספרו "הכוזרי" כי הקב"ה נגלה לאדם רבי יהודה הלוי )הריה"ל(,  מדברים גם המלאכים. 

והם הנחילו את העברית לבניהם ולאנושות כולה. האנושות השתמשה וחוה בשפה העברית 
 בעברית עד לימי דור הפלגה, שבהם ניסו בני האדם לבנות את מגדל בבל כדי להגיע השמימה. 

 הנין של שם, ] עברנתערבבו הלשונות ונוצרו שפות רבות, אולם  ,לאחר פרשת מגדל בבל

, המשיך להשתמש בעברית ולכן זכה שהעברית שלא לקח חלק בבניית מגדל בבל[בנו של נח, 
]עבר לימד בשפה העברית בישיבה הראשונה בעולם, שנוסדה לאחר המבול,  על שמו תקרא

לפי המסורת, ניתנה   .ונקראה : "ישיבת שם ועבר", בה למדו תורה גם אברהם, יצחק ויעקוב[
שבה המקורית, ברית השפה שבה אנו מדברים כיום היא העהתורה בכתב עברי ולשון הקודש. 

שונה על ידי עזרא הוא כתב אשורי, שדיברו אבותינו לאורך ההיסטוריה ]הכתב שבו אנו כותבים, 
 ימי בית שני[.ב ,בן שריה הסופר

 

, בה נכתבים החוקים, בישראל מדברתהשפה שרוב האוכלוסייה  אהישל ימינו, העברית 
 . ם של המדינהושאר המסמכים הרשמיי הפסיקות של בתי המשפט, התקנות

 

כשפה הרשמית הראשית של מדינת  החקיקה בישראל מקנה לשפה העברית עדיפות
ישראלית, אזרחות לקבל . לדוגמא : חוק האזרחות קובע כי במידה ואדם מבקש ישראל

 ברית. בשפה העשהוא יודע לדבר הוא יצטרך להוכיח מכוח התאזרחות, 
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  המיעוטים בישראל :.6
 ה בהכרזת העצמאות להעניק שוויון זכויות מדיני וחברתי מלא לכל ישראל התחייב    
   אזרחיה. קבוצות המיעוט בישראל נהנות מצד אחד מזכויות אזרחיות ]לבחור ולהיבחר,     
  התאגדות פוליטית[, אולם מאידך, בתחומים רבים קיים אי שיוויון בין היהודים ושאר קבוצות     
 בהקצאת תקציבים לרשויות מקומיות לא יהודיות, אפלייה בקבלה  המיעוט בישראל ]אפלייה    
 למקומות עבודה בשירות הציבורי, מפלגות ערביות לא שותפו מעולם בקואליציה[.    
 

 בשונה ממדינות הנוקטות במדיניות ליבראלית קיצונית ]כגון צרפת[, המסרבות לתת לקבוצות     
 קבוצה, או ממדינות הנוקטות במדיניות ליבראלית  המיעוט החיות בתחום המדינה זכויות    
 מתונה ]ארה"ב[, המאפשרות לקבוצות המיעוט לשמור על ייחודן בעזרת מימון עצמי של     

 מדינת ישראל מעניקה לקבוצות המיעוט החיות בישראל שורה ארוכה ,  פעולות הקבוצה    
 ]דהיינו : ישראל  רחב הציבוריבהיבט של המהן בתחומים שונים,  [קבוצה]של זכויות     
 הכירה בשפה הערבית כשפה רשמית במדינה, ישראל נתנה מעמד מיוחד למיעוטים     
 , מעמד בהיבט המוסדיגם בתחומי התרבות והדת[. בנוסף, מדינת ישראל העניקה גם     
 וסטטוס רשמי למוסדות של המיעוטים החיים בישראל ]בתחומי החינוך והדת[ :    

  
 
 בזכויות הדת של המיעוטים בישראל, לדוגמא :ישראל מכירה  בתחום הפולחן הדתי :. א'

 (, כל 1951( ולפי חוק שעות עבודה ומנוחה )1948סדרי חוק ומשפט )עפ"י התיקון לפקודת       
 אזרח יכול להחליט על יום המנוחה השבועי שלו, ואסור להכריח אותו לעבוד ביום זה, או       
 לות אותו לרעה בקבלה לעבודה, אם הוא לא רוצה לעבוד ביום זה. להפ      
 מדינת ישראל מקצה תקציבים לבניית מסגדים בהתאם לחוק משרד שירותי הדת, בנוסף,      
 , ומקצה משכורות לבעלי דין שרעיים ודרוזים וכנסיות ולהחזקתם, מכירה במעמד של בתי     
 שראל.תפקידים דתיים בדתות השונות בי     

 
 ]ולכן כל הפרסומים  השפה הערבית מוכרת כשפה רשמית שנייה בישראל בתחום השפה :ב'. 
 הרשמיים במדינה, צריכים להופיע גם בשפה הערבית, כגון : מטבעות, שטרות כסף, שלטי      
 .חוצות[      

 
 והדרוזית, בישראל פועלים מוסדות חינוך המיועדים לאוכלוסייה הערבית  בתחום החינוך :ג'. 
 לפי התיקון לחוק חינוך  בהם הקבוצות יכולות ללמד את ההיסטוריה והתרבות שלהם.     
 , ישראל הכירה בזכות של כל קבוצות המיעוט במדינה לחזק את 2111ממלכתי משנת      
 המורשת והשפה של כל קבוצה, לצד חיזוק הנאמנות האזרחית של אזרחי ישראל.       

 
 מדינת ישראל מאפשרת לקבוצות המיעוט ייצוג פוליטי בכנסת  ליטי והממשלתי :בתחום הפוד'. 
 ]בישראל פועלות מספר מפלגות ערביות בכנסת[, וקבלה לעבודות במגזר הציבורי ]ישנן     
 עבודות במגזר הציבורי המיועדות לבני מיעוטים כחלק מהניסיון לשלבם בחברה הישראלית[.     

 
 

מעניקה לקבוצות המיעוט החיות בתחומה, שורה ארוכה של  למרות שמדינת ישראל
ה למעשה, בין החוק זכויות, ישנן טענות מצד קבוצות המיעוט על קיום פער בין ההלכ

ועל כך שקבוצות המיעוט מופלות על ידי מדינת ישראל במרחב  ,הכתוב למציאות
 הציבורי, בהשוואה ליהודים החיים במדינה.
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  של  מוקרטיה ? ערכים, עקרונות ומאפייניםמהי ד'. בפרק 
 : המשטר הדמוקרטי            

 

 :חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי  –ערכי יסוד של הדמוקרטיה 
למושג "דמוקרטיה" ישנם הרבה פירושים ]מעבר לפירוש המילולי המוכר מיוונית  

 [.שלטון"קרטוס" =  ,עם " : "דמוס" =שלטון העם"

החשובות למושג דמוקרטיה היא ההבחנה בין שתי משמעויות עיקריות אחת ההבחנות 

דמוקרטיה במובן הפורמאלי  -שמדינות יכולות לתת למושג "דמוקרטיה" 
 : ודמוקרטיה במובן המהותי

                                                  

 דמוקרטיה מהותית             דמוקרטיה פורמאלית    
 כהשקפת עולם וכאורח חיים[, ]הדמוקרטיה כערך      וקרטיה כצורת ממשל[               ]הדמ      

 

    הערכיםשמה דגש על שמירת                  כללי המשחקשמה דגש על שמירת 

    בדמוקרטיה המקובלים      המקובלים בדמוקרטיה                                     
  

  את מדגישה דמוקרטיה במובן המהותי ה             ורמאלי אנו מניחיםבדמוקרטיה במובן הפ
  הדמוקרטיתהחשוב שיש למדינה התפקיד     כי מקור הסמכות של השלטון הוא העם.           

  הזכויותערכי הדמוקרטיה ועל  בהגנה על            העם/האזרחים הם הריבון, ומאחר שחשוב
 של כל אדם. המדינה צריכה   הטבעיות            ן קיימת        מאוד שרצון העם יתקיים, לכ

 של זכויות אלו. לאפשר את המימוש                         כללי המשחקהקפדה על שמירת 
 הדמוקרטיים.

 
 ]לדוגמא : גם אם חוקקנו חוק, והעברנו אותו, יש להעביר         ומחוקקים חוק]לדוגמא : במידה 

 את כל שלבי החקיקה הנדרשים, עדיין ישכל שלבי החקיקה הנדרשים.             את החוק דרך 
 לבדוק שאין בלשון החוק פגיעה בזכויות                בחירותאם צריך להחליף שלטון, מקיימים 

    אדם. בנוסף, בכל דיון במליאה או בוועדה,  לפי כל הכללים הנהוגים בבחירות.                          
 יש אפשרות להשמעת דעות שונות, וכך יש ו/או כאשר צריך לקבל החלטות, ההחלטה                

 ביטוי לעקרון הסובלנות והפלורליזם[.[.                                   הכרעת הרובתיעשה עפ"י 

 
 

 חשוב לדעת כי : 
 יישמרו" אמנם כל "כללי , "רק במובן הפורמאלי שלהבמדינות המדגישות את הדמוקרטיה 
 דהיינו ממשית לכך שהמהות של הדמוקרטיה, סכנההמשחק" הדמוקרטיים, אולם קיימת 

    אותם ערכים דמוקרטיים שעליהם אמורה הדמוקרטיה לשמור, לא יתקיימו, ולכן קיימת 
 ביקורת קשה על הדגשת ההיבט הפורמאלי בלבד, הטוענת כי דמוקרטיה שכזו אינה 

 מיתית" ]בגרמניה הנאצית החוקים התקבלו עפ"י "כללי המשחק" אולם הייתה "דמוקרטיה א
 בהם פגיעה קשה בערכים כגון : שוויון וחירות[.

 
ב"מצב הטבעי" והראשוני של המין האנושי, לכל אדם הייתה חירות  האמנה החברתית :

רותם , לוותר על חיבהסכמהמוחלטת לעשות כרצונו. אולם בני האדם החופשיים החליטו 
הבסיס למסגרת הפוליטית של היא זו אמנה  המוחלטת ולכרות ביניהם "אמנה חברתית".

גרעין של הלהגן על בני האדם  מהסכנות הטמונות במלחמת הקיום, ומומטרתה , המדינה
להגן היא  מטרת המדינהאלימים הקיימים בחברה. עפ"י ה"אמנה החברתית" הרעים והאנשים ה

המדינה קיימת למען אזרחיה, ונציגי השלטון הם שלוחי  .ני האדםעל הזכויות הטבעיות של ב

ברעיון האמנה החברתית באים לידי ביטוי  .והאזרחים העם, האמורים לפעול למען העם
 עקרונות הדמוקרטיה.
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  : חברתיות -גישות כלכליות 
הגישה  –ת הבחנה חשובה לגבי המושג "דמוקרטיה" מצוייה בשוני שבין שתי גישות מדיניות מרכזיו

 .דמוקרטית-הליברלית והסוציאל
 

הגישה הליברלית היא גישת מדיניות דמוקרטית הטוענת כי הממשלה צריכה להתערב כמה 
שפחות בכלכלה ובחברה על מנת לאפשר לכל פרט מקסימום של חירות להשתמש בחירותו על 

 מנת להגשים את עצמו מבחינה אישית כלכלית וחברתית.

הסוציאל דמוקרטית טוענת שהממשלה צריכה להתערב בחברה דיניות המ תגיש ,לעומת זאת

 ובכלכלה על מנת לצמצם עד כמה שניתן את אי השיוויון בחברה, מבחינה כלכלית חברתית.
 

בין שתי גישות המדיניות, שכן שתי הגישות מקבלות את הרעיון  אין הבדל במישור הפוליטי

אזרחים[ הוא הריבון, ואת העיקרון המחייב הגנה הדמוקרטי של שלטון העם, על פיו העם ]כלל ה
על זכויות האדם והאזרח של כלל הפרטים. שתי הגישות מסכימות שאחד מתפקידי המדינה הוא 

לדאוג לכך שכל פרט ופרט יוכל לממש את זכויותיו ולמצות את יכולתו בצורה הטובה ביותר. שתי 
 ליטי ושוויון בפני החוק ]שוויון משפטי[.הגישות מסכימות כי המדינה צריכה לדאוג לשוויון פו

 

 : גישות המדיניותבין שתי  שוניקיים  כלכלי-במישור החברתילעומת זאת 
  

 ת מדיניותוגיש

      שמאל                                                        ימין                       
 

              

 

 
 במרכז החברהבמרכז                               א'( שמה את  הפרטא'( שמה את 

 ]הפרט אחראי על רווחתו[.                               ]החברה אחראית לרווחת הפרט[.      
 

 - השוויוןב'( שמה דגש על ערך                         – החירותב'( שמה דגש על ערך 
 לכל אדם יש זכות לנהל את חייו על פי                  לחברה יש אחריות לדאוג לכך       
 דרכו ]יוזמה אישית[. זכותו של כל אדם                 שיתקיים שוויון הזדמנויות חברתי    
 את                      וכלכלי לכל הפרטים בחברה.להשתמש בחירותו כדי להגשים     
 שאיפותיו ]בעצמו[.                                 
 

       צריכה להתערבטוענת שהמדינה   ג'(             לא צריכה להתערבג'( טוענת שהמדינה 
 י להביא        בחברה ובכלכלה, ועליה להימנע ככל                  בחברה ובכלכלה, כד     
 האפשר מלהתערב בענייניו הכלכליים                 לשוויון הזדמנויות כלכלי וחברתי       
 והחברתיים של הפרט ]לכן המדינה                     אמיתי במובנו המהותי.       
 חברה                 לא צריכה ליזום פעולות להבטחת שוויון              אמנם, התערבות המדינה ב     
 כלכלי[.                             ובכלכלה עלול לפגוע בחירות הכלכלית        -ההזדמנויות החברתי     
 הגישה טוענת שחוסר המעורבות של                  של פרטים בחברה, אולם היא נחוצה          
 כדי להשיג את המטרה של צמצום          המדינה בחברה ובכלכלה תגרום לכך               
 שלכל אחד תהיה הזדמנות שווה בתחרות           הפערים והאי שוויון בחברה. משום שאם     
 חברתית. וכך תתקיים "תחרות            יהיה יותר מדי אי שוויון בחברה, הדבר-הכלכלית     
 עלול לפורר את הלכידות החברתית   חופשית" וכלכלת שוק, שתמקסם את                   
 הפוטנציאל הטמון בכל פרט.                             ]אזרחים הנמצאים במצב כלכלי נמוך                  
 הגישה מסתפקת בהבטחת שוויון פורמאלי         יהפכו לאדישים מבחינה פוליטית ויאבדו     
 פרטים[.       את אמונם ביכולתם להשפיע על החיים]כלומר בהבטחת יחס שוויוני לכל ה     
 המדינה תתערב בחברה ובכלכלה רק כדי           הפוליטיים[.      
 לספק את צרכי הקיום הבסיסיים של הפרט                
 במדינה, ובמקרים שבהם ההתערבות חיונית               
               לקיומה של המדינה ]"כשל שוק"[.              

                                                             

                                                             יברליתל מוקרטיתד סוציאל 
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 :  הערה
 המרכיבים. 3כשמסבירים גישת מדיניות יש לציין את כל  .1
ההבחנה בין שתי גישות המדיניות אינה דיכוטומית. כל מדינה משלבת בין שתי הגישות,  .2

  להלפי השקפת העולם החברתית כלכלית, המנחה את הממש

 
 

 חשוב לציין כי : 
 

 בין האנשים בחברה, בלי  להשיג שוויון אמיתי בפועללא ניתן שתי גישות המדיניות מבינות כי א'( 
 הטוענים שאסור להתערב , בניגוד לליברליםלפגוע במידה מסוימת בחירויות הפרט. אולם      
 כדי להשוות בין האנשים , ]חוץ מבמקרים קיצוניים של הבטחת צרכים קיומיים[בחיי הפרט      
 ובין ההבדלים הכלכליים שנוצרו בחברה, משום שהדבר אינו מעניינה של המדינה,      

 על מנת דמוקרטים מוכנים לפגוע במידה מסויימת בחירויות הפרט-הסוציאל   

 דמוקרטים -.  משום כך, לא יסתפקו הסוציאלאת הפערים החברתיים לצמצם באופן ניכר    

 שפירושו הבטחת יחס שווה  ,, בין הפרטים בחברהשוויון במובנו הפורמליומו של בקי    

 שוויון תבטיח שלכל הילדים יינתן חינוך חינם, אלא הם יבקשו שהמדינה לדוגמא :  -לכולם     
 תקדם ילדים משכבות מצוקה ]ע"י העדפה מתקנת[, כלומר שהמדינה  – מהותי בחברה   

 ה בחירות ובקניין של הפרטים האחרים בחברה.גם אם תהיה בכך פגיע    
  

 ב'( המתנגדים לגישה הליברלית טוענים שהיא מתעלמת מהעובדה שלא לכל בני האדם יש בסיס 
 כלכלי ממנו הם יכולים להתקדם בכוחות עצמם. לטענתם ישנם אלה שחסרים להם  –חברתי      
 ושים כדי להתקדם בסולם הכלכלי שדר –כסף, רכוש, השכלה  –הכלים הבסיסיים ביותר      
 והחברתי. כלומר : אין להם חופש אמיתי לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.     

 
 ג'( המתנגדים לגישה הסוציאל דמוקרטית רואים בהתערבות המדינה בענייניו הכלכליים 

 וד והחברתיים של הפרט, הגבלה לא מידתית של חירות הפרט ופגיעה מוגזמת בזכויות יס     
 כגון הזכות לקניין.     
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 עקרונות המשטר הדמוקרטי : 
עקרונות דמוקרטיים[. כל  –משטר דמוקרטי אמור להתנהג עפ"י כללי משחק ]אותם אנו מכנים 

רק צירוף ויישום לקיומה של דמוקרטיה. אולם  תנאי הכרחיאחד מכללי משחק/עקרונות אלו, הוא 
 .משטר דמוקרטי, יכול להבטיח כי המשטר במדינה יהיה  יחד תשל כל העקרונו

 

 להלן העקרונות הבסיסיים עליהם מושתת המשטר הדמוקרטי :
 ...איזה עיקרון דמוקרטי בא לידי ביטוי בשאלה ?במידה ותקבלו שאלה ובה יהיה רשום : 

 עליכם לבחור את אחד מהעקרונות הבאים כתשובה :

 
 

  בזכות מכירההדמוקרטיה  פלורליזם             הריבון /האזרחים, הםבדמוקרטיה העםשלטון העם 

 קיומן של מגוון קבוצות, דעות, רצונות,                   במדינה, והם מקור הסמכות השלטונית. העם/האזרחים

 בזכותן צרכים שונים בחברה, ומכירה                   ענייני המדינה בוחרים בנציגים, כדי שהם ינהלו את

 של הקבוצות לבטא שונות זו, ולפעול                                                                בשמם ולמענם. 

 למען השגת המטרות שלהן.                                                                                      

                                             
  

  רחבההסכמה של  הקיומ הסכמיות                                                                                                       

 האנשים בחברה בעניינים הקשורים למדינה             בין                                                                                                         

 ולחברה או בנוגע לכללי המשחק הדמוקרטיים                                                                                                            
 כדי שיוכלו לחיות יחד למרות חילוקי            עקרונות                                            

               הדעות ביניהם.           הדמוקרטיה                                         

                                                    שלטון החוק

  הנכונות לקבל את השונה   סובלנות            בדמוקרטיה, כולם ]אזרחים ושלטון[                           

                   כפופים לחוק באופן שווה                                                     ולנהוג בכבוד כלפי בני אדם שונים או   

 דעות שונות, גם כאלו הגורמות       לחוק, וחייבים לציית לו                                                      כלפי
 ס.ב.ל -ל                                                                    

 
       הגבלת השלטון                                           

 השלטון מרכז בידו כוח/משאבי עוצמה/סמכויות                              

 להגביל אותם כדי שהשלטון לא יוכל                              רבות, ויש 

 לעשות בהם שימוש לרעה ]ולפגוע בזכויות                                                            

                                                                     האדם והאזרח, או בערכים ובעקרונות דמוקרטיים[.                                                     

                                                                                                                                        זכויות האדם והאזרחניתן להגביל את השלטון ע"י מספר אמצעים :                              

    בדמוקרטיה מקפידים לשמור על '. בחירות.                                                                          א

 זכויות האדם והאזרח.  על                              פורמאליים'.  מנגנוני פיקוח וביקורת ב

                                גם בנוסף, אדם יכול ליהנות                              הרשות המחוקקת.      מאלייםבלתי פורו     

     .זכויות חברתיותמ                                  מבקר המדינה                    תקשורת     

                                                       ורנציב תלונות הציב                  דעת קהל     

 . תהרשות השופט                  .  אומנות     

  

       שוויון                                                                                                                                                
 בדמוקרטיה יש להעניק לכל אדם יחס זהה ליחס                                                     

 שמקבלים אחרים, ללא הבדל דת, גזע ומין       .                                                   
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 :  עקרון שלטון העם
 מקור הסמכות השלטונית.  םוהינה, במדהריבון /האזרחים, הם בדמוקרטיה העם

 . בוחרים בנציגים, כדי שהם ינהלו את ענייני המדינה בשמם ולמענם /האזרחיםהעם

 

 קיימים שני סוגים של דמוקרטיה                     
 

 דמוקרטיה ישירה                                    דמוקרטיה עקיפה              
 לת ההחלטות באופן ישיר.                 כיום, בעולם המודרני אין אפשרות               העם שותף בתהליך קב

 האזרחים משתתפים בפועל בקביעת המדיניות                     לאפשר לעם לומר את דברו בצורה 
 ם  לפנה"ס          ולכן כיום העם בוחר בנציגי 5-הציבורית במדינה ]לדוגמא : ביוון, במאה ה

 שינהלו את המדינה בשמו ולמענו.      התקיימה דמוקרטיה ישירה. ביוון היו "ערי פוליס"               
 תושבים.                                                                                                311,111-3,111שגודלן נע בין 

 הסיבות להנהגת דמוקרטיה עקיפה :חי הפוליס"                     פעמים בשנה היו "כל אזר 14
 א'( אין אפשרות טכנית במדינה   מתכנסים באמפיתיאטרון וקובעים בעצמם את              

     מיליוני המדיניות על פיה תתנהל הפוליס[.                                    המודרנית המונה לעיתים
 בוחרים, לרכז את כולם                                                                                      

 באמפיתיאטרון, כמו בפוליס ביוון.                                 ביטוי של דמוקרטיה ישירה, כיום בעולם

 ( הנושאים שעליהם צריכים לקבל  ב'                                    .משאל העם – המודרני הוא

 החלטות ולקבוע מדיניות, במדינה                             ]במשאל העם מפנים שאלה מסוימת

 המודרנית, הינם נושאים מורכבים         במדינה לכלל ציבור האזרחים בעלי זכות הבחירה

 קבלי החלטות מיומנים  הדורשים מ            כך למעשה ביע את עמדתם.והם מתבקשים לה

          בעלי ידע מקצועי, ניהולי ופוליטי.                                                                                                                    מביע את עמדתו בעד או נגדהעם עצמו 

 ]ידע שאינו מצוי בהכרח בידי            שאלה של מדיניות או שאלה חוקתית             

 "אזרחים מהשורה"[.                                                      .[המוצגת במשאל

 

 נימוקים בעד/נגד שימוש במשאל עם :                                              

 נגד                        בעד                          
התשובה המתקבלת במשאל, משקפת את 

]לעומת  מסוימת בסוגיהעמדת הציבור 
הבחירות בהן יש הרבה סוגיות, ולכן לא ניתן 

לדעת על פי תוצאות הבחירות מהי עמדת העם 
 [מסוימת בסוגיה

משאל עם עוקף את נבחרי הציבור ופוגע 
בסמכותם לקבל החלטות, ובכך אנו מביעים 

 י אמון בנבחרי הציבורלמעשה מעין הבעת א

העם המשתתף במשאל העם מרגיש שביכולתו 
להשפיע על קבלת ההחלטות במדינה ]ולא רק 
פעם בארבע שנים[, העם מרגיש שותף לנעשה 

 במדינה ונעשה פחות מנוכר לשלטון

במשאל העם יש מעין הבעת פריקת אחריות 
מצד השלטון, משום שבמקום שהשלטון יקבע 

ית במדינה, הוא מעביר את המדיניות הציבור
 את האחריות לקבלת ההחלטות לציבור

משאל עם מאפשר להגיע להכרעות בנושאים 
השנויים במחלוקת בחברה, וכך למנוע פילוג 

 בעם

ללא  ,משאל עם דורש תשובה של כן/לא
אפשרות של דיון ובירור הנושא לעומק 
 והתייחסות למורכבות השאלה הנדונה

נותנת לשלטון ההכרעה באמצעות משאל עם 
 לגיטימציה ]אישור[, למימוש מדיניותו

במשאל עם, הצגת הנושא, ולפעמים היוזמה 
למשאל, נעשית ע"י הממשלה, וקיים חשש 

שניסוח שאלת המשאל יהיה מניפולטיבי 
ושהממשלה תעשה שימוש במשאבי העוצמה 

 שלה, על מנת להשיג את מטרות השלטון 
בה בבחירות הנבחרים יכולים להבטיח הר

הבטחות ולא תמיד לקיימן. לעומת זאת 
תוצאת המשאל מחייבת ]חוץ  ,במשאל עם

 עם מייעץ[ במשאל
 

משאל עם יכול לגרום לקרע בעם ולהחריף את 
השסעים החברתיים הקיימים. במשאל עם 

מתקבלת למעשה הכרעה לצד אחד, וכך אין 
אפשרות לפשרה פוליטית בין המפלגות ]כפי 

 שקורה בבחירות[ 
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בהם  -ר, כיום "שלטון העם" בא לידי ביטוי בצורות ממשל ייצוגיות כאמו
 , בוחר בנציגים, המנהלים בשם העם ולמענו את המדינה.העם הריבון

 

 

   : קיימים שני דגמים עיקריים של "דמוקרטיה ייצוגית" בעולם 
 

 

  משטר פרלמנטרי     
 ]ישראל, בריטניה[               

  משטר נשיאותי        
 ]ארה"ב[                        

בוחר  העם הריבוןבמשטר פרלמנטרי 

]הרשות  לפרלמנטאת נציגיו 

 .המחוקקת[
 

במדינה הדמוקרטית מעניק  העם הריבון
את סמכות הריבונות לנציגיו הנבחרים 

 בפרלמנט.
 

מתוך הפרלמנט נבחרת הממשלה 
 ]הרשות המבצעת[. 

 
מקור הסמכות של הרשות המבצעת הוא 

פרלמנט. הממשלה נשענת על רוב ה
פרלמנטרי, ואחראית בפני הפרלמנט 

]שיכול להפילה ולהביא לבחירות 
 חדשות[

, והוא בוחר העם הוא הריבוןגם במשטר נשיאותי 

 : פעמייםבמישרין 
 

 .בנשיאבוחר  העם הריבון

הנשיא שנבחר על ידי העם, שואב את סמכותו 
ן הרשות ישירות מהעם, ולכן כהונתו לא תלויה באמו

המחוקקת ]נשיא ארה"ב צריך להיות אזרח ארה"ב 
שנים  14לפחות ותושב ארה"ב במשך  35, בן מלידה

 לפחות[.
 

העומד בראש מדרג העוצמה של המדינה, הנשיא 
להבדיל מנשיא ]ומשמש כראש הרשות המבצעת 

[, בממשל פרלמנטרי, שממלא תפקידים ייצוגיים
 עוצמה רבה : נהנה מ

 ן של הצבא, הוא ממנה את הוא המפקד העליו
הנשיא לא חייב לקבל ] שלא מחברי הקונגרס –שריו 

את דעותיהם של השרים והם במעמד של יועצים 
רמז לכך ניתן לקבל משמם : "מזכיר  –בלבד 

הנשיא יכול להטיל וטו על חוקים שנחקקו  .[המדינה"
ע" הקונגרס ולשלוח אותם לאישור חוזר. הנשיא 

ואת שופטי בית המשפט  םממנה שופטים פדראליי
 העליון. 

 

  העם הריבוןבמקביל לבחירות לנשיאות, 

]הרשות  לקונגרסגם בוחר בנפרד, את נציגיו 

 המחוקקת[, המורכב משני בתים :
 

 51מורכב מנציגי  –( הבית העליון) הסנאטא'. 
המדינות השונות המרכיבות את ארה"ב. כל מדינה 

ש בסנאט מאה מקבלת ייצוג של שני נציגים ]סה"כ י
סנאטורים שנבחרים ע"י אזרחי המדינה שלהם[. 

שנים ]הבחירות  6כהונתו של סנאטור נמשכת 
נערכות אחת לשנתיים. בבחירות אלו שליש מחברי 
הסנאט עומדים לבחירה כל שנתיים. שני המושבים 

 של אותה מדינה אינם עומדים לבחירה באותה שנה[.
 

המייצג את  –( הבית התחתון) בית הנבחריםב'. 
, כפי שנקבע במפקד המדינות עפ"י גודל אוכלוסייתן

אוכלוסין המתקיים אחת לעשור. כל מדינה זכאית 
נציגים בבית  435לקבל לפחות נציג אחד ]סה"כ יש 

 הנבחרים. כל חבר משרת לתקופה של שנתיים[. 
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 הבחירות הן כלי של דמוקרטיה ייצוגית ]עקיפה[ : 
לקיומה של דמוקרטיה. ללא בחירות לא יכולה להתקיים דמוקרטיה   תנאי הכרחיהבחירות הן  

]על חשיבות הבחירות ניתן ללמוד מכך שגם מדינות לא דמוקרטיות מקפידות לקיים בחירות, 
 אפילו למרעית עין[.

 

 לבחירות יש תפקיד חשוב במשטר דמוקרטי : 
 ת דמות המשטר.הבחירות מאפשרות לאזרחים להשתתף בתהליך הפוליטי ולקבוע א א'.
 בבחירות באה לידי ביטוי הריבונות של העם לבחור את נציגיו.ב'. 
 מעבירות מסר ברור לפוליטיקאים : "אם אתם רוצים מגבילות את השלטון כי הן הבחירות  ג'. 

 התחייבויות שלכם לציבור הבוחרים", המודעות לכך שהכוח בלהיבחר שוב, עליכם לעמוד       
 טון מצוי בידי האזרחים, מדרבנת את הפוליטיקאים למלא את התחייבויותיהם להחלפת השל      
 לאזרח, ומגבילה אותם לפעול בהתאם לכללים המקובלים בדמוקרטיה.      

 
 

 : דמוקרטיות הכרחיים לקיום בחירות ותנאים מאפייני יסוד 
 [.להיבחר)במגבלות גיל(, זכאים להשתתף בבחירות כדי לבחור/]כל האזרחים  כלליות -
 ]לכל אדם קול אחד + כל אחד יכול להציג את מועמדותו[. שוות -
 ]ההצבעה סודית, במטרה למנוע לחצים על הבוחר ולהבטיח בחירה חופשית[. חשאיות -
 ]מתקיימות בפרקי זמן קבועים[. מחזוריות -
  + אין להפעיל לחצים או למנוע ]התמודדות חופשית בין לפחות שתי מפלגות חופשיות -
 לבחירה, לדוגמא : אסור לעצור לפני  ובבחירות, מלהעמיד את מועמדותי שרוצה להתמודד ממ  
 [.הבחירות מועמד ולהכניסו לכלא, כי כך אני מונע ממנו להתמודד באופן חופשי  

 
 

 שיטות בחירות :
 יחסית ]כל הארץ היא אזור בחירה אחד, ולאחר קיום הבחירות, כל רשימה מקבלת מקומות  -
 בפרלמנט יחסית למספר הקולות הכשרים שקיבלה מהעם בכל המדינה[.             

 
 רובית אזורית ]המדינה מחולקת לאזורים, עפ"י מספר המנדטים בפרלמנט. מועמד שמקבל את  -

 רוב הקולות באזורו, ייצגו בפרלמנט[.                         

 
 

קריטריונים 

 להשוואה
 ]ארה"ב, בריטניה[אזורית רובית    []ישראליחסית          

נוצרת מערכת רב מפלגתית ]יש  מאפיינים 

הרבה מפלגות המצליחות להיכנס 

 מפלגות[ 15-ל 11לפרלמנט, בין 

יש מעט מפלגות המצליחות להיכנס 

 3עד מקסימום  2לפרלמנט, בין 

מפלגות. ובד"כ רק המפלגות הגדולות 

 מצליחות להיבחר

לכל מגוון הדעות בעם יש ייצוגיות  יתרונות

 + האינטרס הלאומי מודגש

מתקבל שלטון יציב + יש התייחסות 

לאינטרסים מקומיים וקשר חזק יותר 

 בין המועמדים ושולחיהם 

ריבוי המפלגות עלול לפגוע  חסרונות

ביעילותה ותפקודה של הממשלה 

ומתקבל שלטון לא יציב + אין 

התחשבות באינטרסים מקומיים 

קשר ישיר עם  + אין לנבחרים

בוחריהם, משום שבבחירות 

בוחרים ברשימה ולא במועמדים 

 עצמם

קולות רבים הולכים לאיבוד + אין 

ייצוגיות לכל מגוון הדעות ]המפלגות 

הבינוניות והקטנות נעלמות[ + חשש 

 למניפולציה בקביעת אזורי הבחירה
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 : , הסכמיות וסובלנותיזםלעקרון הפלור
דמוקרטיה מכירה בכך שבחברה יכולות להתקיים העקרון הפלורליזם טוען ש

( קבוצות, דעות והשקפות. והיא מקפידה על הזכות של כל Pluralהרבה )
ולפעול על מנת להשיג את צרכי  קבוצה לבטא את השונות והמיוחדות שבה

]הדמוקרטיה מכירה בזכות של כל יחיד או קבוצה לשמור על  הקבוצה 
 המשותף לכלל החברה[.ייחודו מבלי שהדבר יפגע בבסיס 

 
 :  סוגים רבים של פלורליזםבחברה יכולים לבוא לידי ביטוי  

 

 בפוליטיקה  בכלכלה                            בחינוך                                 
 ישנם זרמים שונים בחינוך           ישנן מפלגות שונות         ישנם ארגונים שונים הפועלים

 המייצגות רעיונות והמייצגים אינטרסים     כגון : זרם החינוך הממלכתי        במדינה
 הליכוד,שונים, כגון :  שונים : ארגוני עובדים, ארגוני    זרם החינוך הממלכתי דתי,       

  , העבודהקדימה,               מעבידים, ארגוני מורים.             זרם החינוך העצמאי.   
  .ש"סישראל ביתנו,                                                                                              

                                                                                               
 על מנת שהפלורליזם יוכל להתקיים 

 יבים ישנם שני תנאים הכרחיים שחי
 סובלנות והסכמיות : -להתקיים 

 פלורליזם                                            
 
 

 הסכמיות                                סובלנות                       
 

 דהעל מנת שיתקיים פלורליזם חייבת להיות מי              כדי שקבוצות ודעות שונות יוכלו להתקיים זו
 של סובלנות בקרב חברי הקבוצות. מסוימת                   הסכמהלהתקיים  תלצד זו בחברה, חייב

 סובלנות אינה סבלנות ]היכולת שלך להקשיב                 חברי הקבוצות  בין  ובסיס משותףרחבה 
 מספר לך[. סובלנות היא  שעות למה שמישהו               יחד.                על מנת שהן תוכלנה לחיות

                                                                 היכולת והמוכנות שלך לשמוע דעות                    ההבנה      ההסכמה יכולה להתבסס על
     המנוגדות לדעותיך, ובמיוחד כאלו שממש               המשטר עקרונות שהמדינה חשובה לכולם/

   ולמרות זאת להיות ס.ב.ל. –ל  גורמות לך   על כולם/הלגיטימיות של השלטון            יםמקובלה
 .                    לדעות אלו מסוגל להקשיב           הדמוקרטיים/הגבולות    משחקהשנבחר/כללי 

                         המוסכמים של המדינה, וכדומה. 
                             קיומה של סובלנות חשובה מאוד לקיומו                                                                        

 של משטר דמוקרטי משום ש :                                                                          
 א'( היא יכולה להבטיח שזכויות אדם בסיסיות                    רחבה יותרתהיה ככל שההסכמה 

 ]כגון : חירות, חופש ביטוי, שוויון[, תשמרנה.                                                                                .תתחזקכך היציבות בחברה 
 ב'( סובלנות פוליטית יכולה להבטיח שתתקיים                                                                                                                                               

 תחרות חופשית בין הקבוצות השונות בחברה.                                                                        
 והיא יכולה להעניק לגיטימציה לכל הקבוצות                                                                               

 ]במיוחד לכאלו שאינן נמנות עם השלטון[.                                                                        
 ג'( הסובלנות תורמת ליציבות המשטר, משום שכל                                                                     

 הויכוחים נעשים עפ"י כללי משחק מקובלים                                                                         
 שלום.ובדרכי                                                                         

 

 מתרכז בהכרה בשונה. - יזםלהפלור שים לב :
 מתרכזת בקבלת השונה. -  הסובלנות              

 מתרכזת בהסכמה עם השונה.   - ההסכמיות              
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 עקרון זכויות האדם והאזרח :
השמירה על  -אחד הדברים המרכזיים המייחד את הדמוקרטיה משאר סוגי המשטרים הוא 

 והאזרח. הדמוקרטיה היא המשטר ששומר הכי הרבה על זכויות אלו.  זכויות האדם

זכויות אדם,  :זכויות במשטר הדמוקרטי האדם יכול ליהנות ממספר קבוצות עיקריות של 

לידי  הבא זכות ובמידה ותשאלו בבגרות איז  [.חובות]וכמובן יש לו גם מספר חברתיות ו אזרח
 : הבאות  הזכויותמ תאח לבחור יש ביטוי בשאלה ?

 

  ום צורהשזכותו של כל אדם שחייו/גופו לא יפגעו ב –הזכות לחיים וביטחון  (5

  זכותו של האדם שלא לחיות בפחד. המדינה חייבת להגן על אזרחיה רגשית[.]פיזית/מילולית/    
 .מפני פגיעה בחייהם/גופם, ולאפשר להם חיים ללא פחד מפני פגיעה זו     

 

 לשלוט בחייו ולפעול כרצונו. זכותו של האדם –ירות עקרון/הזכות לח ( 2

 
 דעה על כל נושא. לעצמואדם לחשוב מחשבות ולגבש של הזכותו  המחשבה והדעה : חופש( 3
 
 או לסרב לנהוג  ,לאמץ לעצמו ערכים מוסריים ולנהוג לפיהםזכותו של כל אדם  המצפון : חופש( 4

 . הערכים המוסריים יכולים להתבסס על מקורות על פי ערכים שסותרים את ערכיו המוסריים    
 שהאדם החליט לאמץ. ,חברתייםאו דתיים, אישיים,     

  
 בכל דרך אמונותיו ואת דעותיו , מחשבותיו, זכותו של כל אדם לבטא את עצמו חופש הביטוי :( 5

 . (בדרכים אחרות במילים אושיבחר )    
 
 ספק מידע הנמצא ברשותן, לאזרחים, על מנת רשויות השלטון חייבות ל : חופש המידע( 6

 ]וכך גם יוכלו שיוכלו לגבש עמדה, דעה ורצונות באופן עצמאי, בתחום הפוליטי או האישי    
 .לפקח על נציגי הציבור[    
 
 זכותו של כל אדם להיות חשוף למידע או לדרוש ולקבל מידע   : זכות הציבור לדעת( 7

  ., בתחומים השוניםול או לקבל החלטות בצורה שקולהכדי שיוכל לגבש דעה, לפע    
 

 רחבות יותרמתייחס להשפעות  זכות הציבור לדעתואילו  ,לפעולות השלטון רקמתייחס  חופש המידע
 .[לאו דווקא בדברים שקשורים למה שהשלטון עושה] שיכולות להיות למידע על הציבור

 
 אחרים, כדי לקדם מטרות משותפות. לשתף פעולה עם אנשיםהזכות  חופש ההתארגנות :( 8
 
 כל אדם יכול לקיים כל טקס פולחן דתי שהוא רוצה. חופש דת :( 9
 

 להחליט שהוא לא מקבל על עצמו את הטקסים הפולחניים של כל אדם זכותו  חופש מדת : (11
 של דת מסוימת, וזכותו שלא תוטלנה עליו בעקבות זאת, סנקציות שונות.      

 
 , בתוך המדינה או לצאת זכותו של כל אדם לנוע בחופשיות ממקום למקום ועה :התנ חופש( 11

 .מתחומי המדינה      
 

 לבחור לעצמו מקצוע ומקום עבודה שבו יוכל לעבוד באופן כל אדם זכותו של  חופש העיסוק :( 12
 חופשי, כדי לפרנס או לממש את עצמו.      

 

 צבור רכוש ולשמור להיות בעל רכוש )חומרי/רוחני(, לזכותו של כל אדם   -הזכות לקניין ( 13

 . או שייעשה בו שימוש ללא רשותו  על רכוש זה ברשותו ללא סכנה שיילקח ממנו       
   קניין רוחני, וישנו שאדם רכש מעבודתו או קיבל במתנה ]קרקע, בית, כסף[ חומריקניין ישנו       
 ., מאמר[ה]סרט, תוכנ עליה שייכות לו המצאה או יצירה של האדם, שהזכויות      

 

 הזכות לקבל יחס זהה ליחס שמקבלים אחרים ללא הבדל דת,   –עקרון/הזכות לשוויון  ( 14

 .גזע ומין       
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 הענקת יחס שונה לאנשים זהים/שונים, ללא הצדקה רלבנטית ומוצדקת.  – אפלייה( מדיניות 15

 

 בהווה  צורך רלבנטיאו  שוניאו  קושישיש לו :  טלפרעדיפות הניתנת  – הבחנה מדיניות (16

 [.לפרק זמן ממושך]ניתנת בד"כ       
 

 או  קופחה בעבר על ידי החברהש :  לקבוצהעדיפות הניתנת  – העדפה מתקנת מדיניות (17

 שיש לה נקודת זינוק מבחינה כלכלית וחברתית נמוכה ]בד"כ ניתנת לפרק זמן מוגבל או       
 קצר[.      

 

 זכותו של אדם להגנה מפני פגיעה לא מוצדקת בזכויותיו במהלך  –הזכות להליך הוגן ( 18

 .על מנת שיוכל להוכיח את חפותואו הליך משפטי, העמדה לדין       
 

 להיות נתון ליחס משפיל, מעליב או מזלזל שיגרום זכותו של כל אדם שלא  –הזכות לכבוד (  19

 ה או פגיעה בתחושת הדימוי העצמי שלו כאדם.נעימות, בוש-לו לאי        
 

 רשות זכותו של כל אדם לחיות את חייו ללא חשיפה, התערבות וחדירה ל הזכות לפרטיות :(  21
 .היחיד שלו, ללא רשותו       

 
 ע"י פרסום כלשהו, ללא יוכפש שמו ייפגע או זכותו של כל אדם שלא  הזכות לשם טוב :( 21

 .סיבה      
 

 הוא יכול  21יכול לבחור לכנסת ומגיל  18כל אזרח מגיל  – זכות לבחור ולהיבחר (22

 להיבחר לכנסת.      
 

 לפעול ולהשתתף בתנועה או להתארגן בקבוצות, כל אזרח יכול  -חופש התאגדות( 23

 לפעול לקידום לקדם אינטרסים חברתיים, פוליטיים, כלכליים, או במפלגה פוליטית כדי       
 .בתחומים אחרים מטרות משותפות      

 

 כל אזרח יכול לבקר את פעולות השלטון. – זכות למתוח ביקורת על השלטון( 24

 

 לכל אדם יש זכות לחיות ברמה סבירה ואנושית שתאפשר  הזכות לרמת חיים נאותה : (21

 ות רציונאליות לו קיום אנושי שבזכותו הוא יוכל לנהוג כאדם חופשי המסוגל לחשוב ולקבל החלט      
 ]כל מדינה קובעת מהי רמת חיים סבירה בהתאם למקובל במדינה. יש מדינות שבהן מקובל       
 לשאוב מים מבאר ולצעוד בשבילי עפר, ויש מדינות שבהן מקובל שיהיו מים זורמים בברזים,       
 אספקת חשמל לכל הבתים ורשת כבישים מהירים[.       

 

 כל אדם צריכה להיות זכות לחיים תחת קורת גג, ולמגורים נאותים.ל הזכות לדיור :( 22

 

 המדינה צריכה לכל אדם יש זכות לחיות בגוף בריא ושלם. ולכן   הזכות לטיפול רפואי :( 21

 על בריאותם, ואם חלו או נפצעו עליה לאפשר  לספק לאזרחיה את השירותים הנחוצים לשמירה      
 הרפואי הנדרש ]יש כמובן מדינות המספקות שירותי בריאות מעבר להם לקבל את הטיפול       
 לשירותים הבסיסיים, ויש המסתפקות בשירותים בסיסיים בלבד[.      

 
 הבטחת תנאי העבודה הבסיסיים זכות זו מתייחסת ל זכויות עובדים ותנאי העסקה :( 21

 , של העובד שכר המינימוםיעת של כל עובד במקום עבודתו, והיא כוללת רכיבים כגון : קב      
 הגבלת שעות עבודה, מתן תנאי עבודה סבירים, הגנה מפני אבטלה, הבטחת שכר שווה עבור       
 ואפילו זכות השביתה. עבודה שווה,      

 

 לכל הילדים יש זכות לקבל השכלה מינימאלית ]קרוא וכתוב[, שתאפשר  הזכות לחינוך :( 24

  אותה בחיים, כך שכשיגדלו יוכלו לספק את צרכיהם ולהיות אזרחים עצמאיים.להם נקודת זינוק נ      
 כל מדינה קובעת את רמת שירותי החינוך שיוענקו לאזרחים במדינה ]גיל המינימום והמקסימום       
    לחינוך חינם, מימון השכלה גבוהה וכדומה[.      
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 חשוב לציין כי : 
 ת טבעיות ובסיסיות ]האדם מקבל אותן, מה"אנושות", מרגע א'( זכויות האדם והאזרח הן זכויו

 אנוש + אף ארגון או מדינה לא מעניקות זכויות אלו -צאתו לאוויר העולם/מרגע שהוא בן     
 או מדינה לא יכולים לקחת אותן מהאדם + גם לא האדם עצמו[. לאדם, ולכן אף ארגון     

 
 ה שלא ניתן להגבילה ]כל זמן שלמחשבה לא היא הזכות היחידזכות למחשבה ודעה, הב'( 
 מצטרף גם מעשה[.      

 

 
  הרחבה חשובה לגבי מספר זכויות :

 

 הזכות לחופש הביטוי חשובה משום ש :
 
 בעזרת דיון חופשי והחלפת רעיונות בין האנשים  –חופש הביטוי מאפשר את גילוי ה"אמת" . 1

 מודעים אליהם בעבר. בחברה, הם יכולים לגלות פרטים שהם לא היו   
 
 בעזרת חופש הביטוי ניתן לשכנע  -חופש הביטוי מבטיח את התהליך הדמוקרטי במדינה . 2

 אחרים לקבל עמדות חדשות. חופש הביטוי תורם לכך שכל האזרחים במדינה, יוכלו להביע     
 על  העם[.את עמדתם בתהליך הדמוקרטי ולבחור בנציגים שינהלו את המדינה ]עקרון שלטון     
 ידי חופש הביטוי האזרחים מקבלים מידע על נבחרי הציבור. וכך הציבור יכול לבחון ולבקר את     
 הצורך הציבור יוכל להחליפם בבחירות.  הנבחרים כך שבמידת    
 
 בעזרת חופש הביטוי אנשים בחברה  -חופש הביטוי מאפשר לשמור על יציבות חברתית . 3

 שיצטבר קיטור מתחת  ת המציקות להם. במידה והדבר לא יתקיים, יתכןיכולים לחשוף בעיו    
  לפני השטח, דבר העלול לגרום לכרסום החברה מבפנים. חשיפת הבעיות מאפשרת לקבוצות    
   בצעדים חריפים על מנת להביע עמדות.  מיעוט לשחרר קיטור וכך מתרככת הנטייה לנקוט    
 שהחברה תהיה פתוחה לרעיונות חדשים, גם אם  ניתן להבטיחבנוסף, על ידי חופש הביטוי     
 הם לא מקובלים.    
 
 מאחר שהמדינה הדמוקרטית מדגישה את  -חופש הביטוי מאפשר הגשמה עצמית של הפרט . 4

 החשיבות של הפרט, חשוב לתת לכל אדם חופש ביטוי כדי שהוא יוכל לממש את עצמו ולבטא     
 את עמדותיו.    
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 "כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם",   – /הזכות לשוויוןעקרון
 ולכן יש להתייחס באופן שווה לכל אדם, ללא הבדל דת, גזע ומין.     

 

 השוויון בא לידי ביטוי בכמה מובנים :
 חר יש קול אחד ; יש שיוויון בבחירות כל האזרחים יכולים לבחור ; לכל בו מבחינה פוליטית :א'( 
 במשאבים העומדים לרשות חברי הפרלמנט ]כל החכי"ם מרויחים משכורת בסיס של      
 לחודש, כל ח"כ יכול להפעיל לשכה במטרה למלא את תפקידו ועל מנת₪  31,111 -כ      
 בל רכבלשנה, כל ח"כ זכאי לק₪  65,111 -לשמור על קשר עם הציבור, ולקבל סכום של כ     
 חכור ועוד[.     

 
 צריך להיות שוויוני לכולם ;  -התוכן של החוק כולם שווים בפני החוק ] מבחינה משפטית :ב'( 
 אסור שיהיה שוני בעונשים הניתנים לעבריינים[. – באכיפת החוקוצריך להתקיים שיוויון גם       

 
 ת, כך שפרטים יוכלו לשפר את החברה צריכה להבטיח שיוויון הזדמנויו מבחינה חברתית :ג'( 
 מעמדם בחברה ]ניעות חברתית[.     

 
בדמוקרטיה יש להתייחס באופן שווה לכל אדם. אולם נשאלת השאלה : האם כאשר אנו 

מתייחסים באופן שווה לכולם, זה אכן שוויון ? לפעמים יש להתייחס באופן שונה לבני אדם כדי 
ונן ולתלמיד לקוי למידה את אותה בחינה זה לא יהיה שבאמת יהיה שוויון ]אם ניתן לתלמיד מח

 מעשה שוויוני[.
 

למרות הצורך להתייחס באופן שוויוני לכולם, בכל זאת אנו לא תמיד מתייחסים באופן שווה 
 לכולם. והשאלה המרכזית היא: מתי התייחסות זו מותרת ומתי היא אסורה?

 עדיפות פסולה.מדיניות היוצרת =  אפלייה
 עדיפות מוצדקת. מדיניות המעניקה=  עדפה מתקנתהבחנה וה
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 באה לידי ביטוי.... ?  איזו מדיניותבמידה ותשאלו בבחינה : ...
 תצטרכו לבחור בין מדיניות של : אפלייה/הבחנה/העדפה מתקנת.

 

  

 איזו מדיניות ? 
 

 אי שוויון     
 אי שוויון                                                               פסול     

  מוצדק                                                                            
 

 

 העדפה מתקנת   הבחנה                           אפלייה  
 לא שווה/שונההתייחסות 

 לבני אדם שווים/שונים
 ין,על רקע דת, גזע או מ

 /מוצדקלא רלבנטי כשהשוני
 

קריטריונים 
 להשוואה

 העדפה מתקנת הבחנה     

 קבוצה פרט למי ניתנת ?

מדוע היא 
 ניתנת ?

 שוניאו  חולשה
צורך או 

 רלבנטי
 )בהווה(

ע"י  קבוצה שקופחה בעבר
המדינה או ע"י החברה או 

שסבלה בעבר מדעות 
שיש לה נקודת או  קדומות

ות זינוק נמוכה יותר מקבוצ
אחרות בחברה מבחינה 

  כלכלית וחברתית

ניתנת ע"י  מי נותן ?
הממשלה או 

רשויות השלטון 
או ע"י מוסד 

 פרטי

זוהי מדיניות שנקבעת ע"י 
הממשלה או רשויות השלטון 

 האחרות

 קצר/מוגבל קבוע/ארוך לכמה זמן ?

 
 

 
 טיעונים בעד/נגד שימוש בהעדפה מתקנת :

 בעד :
 ת להעניק לחלשים נקודת זינוק טובה יותר.א'. העדפה מתקנת מאפשר

 ב'. ניתן לצמצם את הפערים הקיימים בחברה ולבטל דעות קדומות כלפי קבוצות 
 בחברה.      

 
 נגד :

 מי שלא מקבל אותה, יכול א'. העדפה מתקנת מפלה לרעה את מי שלא מקבל אותה ]
 בחברה[.השסעים לפרש זאת כאפלייה נגדו, והדבר עלול להחמיר את      

 להתאמץ הרצון שלהם את עלולה להפחית ו ,ב'. היא יוצרת תלות של החלשים במדינה
 .בכוחות עצמם ולהצליח     
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הדמוקרטיה מקפידה מאוד על שמירת זכויות האדם, גם לכאלו  – כות להליך הוגןזה

באי ציות לחוק ]ועדיין לא הוכחה אשמתם[. הדמוקרטיה בנתה שורה של הגנות  שמואשמים

אסור לערוך חיפוש בביתו של אדם על מנת שלא ייפגעו זכויותיו של נאשם במהלך העמדתו לדין ]
שעות ולאחר מכן להביאו בפני שופט שיחליט על  24-ללא צו של שופט + מותר לעצור אדם ל

המשך הטיפול בעניין הנאשם + זכותו של כל נאשם לדעת במה הוא מואשם על מנת שיוכל 
כותו של כל אדם לקבל ייצוג של עו"ד ובמקרה שאין ביכולתו לממן עו"ד, להתגונן כראוי + ז

המדינה צריכה לספק לו עו"ד + זכותו של כל אדם למשפט פומבי כדי שלא ייעשו מעשים 
הנוגדים את החוק ללא ידיעת איש + זכותו של האדם שהמשפט יתנהל בפני שופטים בלתי 

 [.משפטיות כדי להתלונן על עוולות שנגרמו לותלויים + זכותו של כל אדם לעתור לערכאות 
 

 
 זכויות חברתיות : 

הקבוצה של הזכויות   -קבוצה נוספת של זכויות שהאדם יכול לקבל במדינה דמוקרטית היא 
נועדו לאפשר לכל , והם שמוענקות על ידי המדינה זכויות סוציאליותהחברתיות. זכויות אלו הן 

א יוכל להיות אדם חופשי המקבל החלטות בנוגע לחייו, אדם רמת חיים בסיסית על מנת שהו
 מעורב בחברה בה הוא חי, ובמידת הצורך אף מבקר את מעשי השלטון. 

 

 בין הזכויות החברתיות ניתן להזכיר את :  
זכויות , הזכות לחינוך והזכות לטיפול רפואי ,הזכות לדיור , הזכות לרמת חיים נאותה

 .עובדים ותנאי העסקה
 

שאין לו תנאי מחייה מינימאליים, לא טיה מניחה כי אדם נטול זכויות חברתיות בסיסיות, הדמוקר
הגיע למסקנה כי יש  הדמוקרטיהמשטר אזרח פעיל ומעורב, בשל מצוקותיו. משום כך, יהיה 

על מנת שירגישו חלק מהחברה בה הם חיים ]הומלס  ,לנסות ולעזור לבני האדם החיים בחברה
תנאי מחייה בסיסיים, יאבד את תחושת השייכות לחברה, וכמובן שלא לו ואין הגר ברחובות 

               פעילויות החברתיות השונות[.בישאף לקחת חלק פעיל 

                                                                                                     
                                                                           

 
בשונה מזכויות האדם והאזרח שחייבות להינתן לאדם מעצם היותן זכויות טבעיות 
ובסיסיות, הזכויות החברתיות אינן חלק מהזכויות הטבעיות והבסיסיות של האדם, 

 המוענקותהזכויות החברתיות הן זכויות  . והמדינה לא חייבת לתת אותן

 הזכויות החברתיות. "סל" למדינה מותר לשנות או לבטל את ט על ידי המדינה. לפר

האם "סל הזכויות  -בהתאם לגישת המדיניות המקובלת עליה  -כל מדינה מחליטה 
החברתיות" שהיא מעניקה יהיה נדיב או מינימאלי ]אין מינימום או מקסימום של 

 שירותים שהמדינה חייבת לתת[. 
 

דמוקרטית, כך יהיה סל הזכויות רחב -יות קרובה לגישה הסוציאלככל שגישת המדינ
ונדיב יותר, ולהפך ]ככל שגישת המדיניות הנהוגה במדינה קרובה יותר לגישה 

 הליבראלית, כך יצומצם "סל הזכויות החברתיות" למינימום ההכרחי[. 

 
 כל המדינות הדמוקרטיות המפותחות בימינו, מבינות את נחיצותן של הזכויות

 החברתיות, ומכירות באחריות המדינה לספק שירותים חברתיים לתושביה. 
מדיניות רווחה, שמבטיחה את  משום כך המדינות הדמוקרטיות המפותחות, מקיימות

 מימוש הזכויות החברתיות.



 

 

33 

רשת חינוך ציונית דתית אמי"ת  

 

אזרחות לבגרות   
 

 

www.amit.org.il 

   מדינת רווחה :
 

 . (Welfare State)מדינות רווחה  - כיום, כל המדינות הדמוקרטיות המפותחות בעולם הן
 

שדואגת לרווחת האזרחים במדינה, ופועלת כדי לממש את מדינה מדינת רווחה היא 
צרכים האנושיים הבסיסיים של האת זכויותיהם החברתיות. מדינת רווחה תדאג לספק 

הכנסה מינימאלית, תזונה, טיפול רפואי, דיור, תעסוקה, : אזרחיה, על ידי הענקת 
ולהבטיח  במדינה, ערים החברתייםאת הפעד כמה שניתן לצמצם מטרה לנסות וב

 רמת חיים נאותה וחיים בכבוד.לאזרחי המדינה 

 
 מאפיינים משותפים הכרחיים : 2למדינת רווחה יש 

  בגלל העלויות הכרוכות בהפעלות המערכות  ,כלומר תשתית כלכלית חזקה :א'. צריכה להיות לה 
 ות מתועשות, מפותחות ועשירות ההכרחיות במדינות רווחה, כל מדינות הרווחה הן מדינ     
 באופן יחסי. והן כולן מדינות קפיטליסטיות בעלות כלכלת שוק מפותחת.      

 שמכיר בזכויות האזרחיות, הפוליטיות והחברתיות של תושביו.  משטר דמוקרטיב'. בכולן יש 
 בהן השירותים שמדינת הרווחה מספקת לתושביה אינם בבחינת חסד, אלא המדינה רואה      
 . חלק מזכויות היסוד שכל תושב במדינה זכאי להם      

 
במדינות רווחה, מתקיימת כלכלת שוק, ומונהגת מדיניות רווחה שבמסגרתה המדינה מעניקה 

, במטרה לספק לאזרחי המדינה את צרכיהם האנושיים זכויות חברתיות -לתושבי המדינה 
אזרחי המדינה נעשה על ידי הבטחת  הבסיסיים.  סיפוק הצרכים האנושיים הבסיסיים של

ביטחונם הסוציאלי של האזרחים, באמצעות סיפוק רצפת הכנסה, תזונה, טיפול רפואי, חינוך, 
 דיור, תעסוקה ושירותי רווחה אישיים לכל תושבי המדינה.

 כל זאת תוך שאיפה לצמצם במידה מסויימת את הפערים החברתיים הקיימים בחברה.

 
מה את רמת הביטחון הסוציאלי ורמת הרווחה שהיא מבטיחה כל מדינה קובעת לעצ

 לתושביהן. הדבר תלוי בשני דברים בסיסיים : 
 

 א'. במצבה הכלכלי של המדינה.                                  
 ב'. בגישת המדיניות שמנחה את המדינה והשלטון.                                  

 
כלכלית ]הגישה הליבראלית והגישה הסוציאל דמוקרטית[, הן גישות -תגישות המדיניות החברתי

תיאורטיות, ואין מדינה דמוקרטית שמיישמת בפועל בדיוק את הגישות ככתבן וכלשונן. מדינות 
 גישות המדיניות החברתיות כלכליות : 2הרווחה נעות על רצף בין 

 

 מדינות רווחה הפועלות    
 לפי גישת המדיניות     
 הליברלית, מניחות ש :     

מדינות רווחה הפועלות לפי  
גישת המדיניות הסוציאל 

 דמוקרטית, מניחות ש : 
 

  
 א'. הפרט אחראי לקידומו הכלכלי                            א'. המדינה אחראית לקידום 

 הכלכלי והחברתי של אזרחיה.והחברתי.                                                                  
 ב'. המדינה צריכה להימנע ככל                               ב'. המדינה צריכה להתערב  

 האפשר מהתערבות בענייניו                                   בחברה ובכלכלה כדי להבטיח        
 לכל פרט את הבסיס הכלכלי              החברתיים והכלכליים של הפרט.                            

 ג'. המדינה צריכה להעניק רק                                      שיאפשר לו לממש את זכויותיו.
 שירותים חברתיים בסיסיים.                              ג'. המדינה צריכה להעניק שירותים      

 חברתיים רבים ומגוונים.                                                                              
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 חשוב לציין כי : 
הגישה הסוציאל דמוקרטית טוענת כי האחריות לרווחת הפרט מוטלת בעיקר על המדינה, וזאת 

משום שמצבו החברתי כלכלי של הפרט לא תלוי רק בו עצמו אלא ישנם גורמים חברתיים 
ם היכולים להשפיע על מצבו החברתי והכלכלי של הפרט במדינה ]כגון : מגורים וסביבתיים רבי

בשכונת עוני או מי שנולד למשפחה מעוטת יכולת[. ומשום כך המדינה צריכה לדאוג לכך שכל 
 פרט ]גם מי שנקלע למצוקה שלא תלויה בו[, יוכל לקבל הזדמנות אמיתית להתקדם בחיים.

 
 וענת שהאחריות לרווחת הפרט מוטלת בעיקר עליו.לעומת זאת הגישה הליברלית ט

האדם אחראי לבחור ולהחליט בענייניו, והמדינה לא צריכה לקבל על עצמה את האחריות לרווחת 
הפרט, משום שאם המדינה תעשה זאת, היא תסיר מהפרט את האחריות לדאוג לעצמו, ותיצור 

 האישית של הפרט[. תלות של הפרט במדינה ]דבר שיפגע בסופו של דבר בחירותו

 
 

 
 סלקטיביות ואוניברסאליות :   –מדיניות הרווחה של המדינה, יכולה לנוע בין 

 

 
  = "רשת ביטחון"[, סעדרווחה סלקטיבית ]המדינה יכולה להחליט על מתן 

 = "מקפצה"[. רווחהבין הענקת רווחה אוניברסאלית ]ו
 
 

 מדיניות רווחה סלקטיבית 
  "רשת ביטחון"          

 )מובטחת לנזקקים(     

 מדיניות רווחה אוניברסאלית  
 "מקפצה"              

 )ניתנת לכל האנשים במדינה(
 

 

 מדינות הרווחה מעניקות בנוסף                                                כל מדינות הרווחה מעניקות 
 לסעד, גם שירותים חברתיים                               לכל הפחות "רשת ביטחון" כלכלית, 

 כלכליים, לכלל התושבים במדינה.                      שתפקידה להבטיח לכל פרט במדינה, 
 בעזרת "מקפצה" זו הניתנת לכלל                                                                  שמסיבות שונות לא מצליח לקיים          

    ללא צורךהאנשים במדינה )               עצמו, רמת חיים אלמנטרית ובסיסית.    את
 כדי לקבל     במבחן הכנסה כלשהולנזקקים,                   סעד"רשת ביטחון" זו, מעניקה 

 כדי לשמור על סף קיום בכבוד.                                 את ההטבות(, יכולים הפרטים  
 במדינה לממש את הפוטנציאל                           תלויניתן ליחיד הנזקק, והוא הסעד 

 והשאיפות שלהם.             , שרק מי שעומד בו זכאי לתמיכה.   מבחן סף
 
 

 לדוגמא :                                                                           לדוגמא :
 הבטחת הכנסה, עליך                                 א'. כל המשפחות שיש להם            א'. על מנת לקבל

 זכאיות     18ש"ח.                    ילדים עד גיל  Xלהוכיח כי רמת ההכנסה שלך עומדת על       
 ם.         ב'. על מנת שפרט יקבל עזרה סיעודית, עליו להוכיח                      לקצבת ילדי

 כי אינו יכול לטפל בעצמו.                                                ב'. כל זקן זכאי לקצבת זקנה.      
 ג'.  כל משפחה החיה ב"צפיפות דיור"                                   ג'. כל אדם יכול לקנות מוצרי 

 יסוד שהמדינה מסבסדת,                                       נפשות בממוצע בחדר[, זכאית        3]      
 לקבל הלוואה מוזלת בסבסוד המדינה                                  כגון : גבינות, חלב ולחם.              
 לשיפור תנאי הדיור שלה.      
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בהתאם לגישת המדיניות  יםשירותי הסעד והרווחה, נקבעורמת היקף 
ברתית כלכלית של השלטון במדינה ]ליבראלי או סוציאל דמוקרטי[, הח

 ובהתאם ליכולתה הכלכלית של המדינה.
 

תפקידה של מדינת הרווחה הוא לדאוג לרמת חיים  הסוציאל דמוקרטית לפי ההשקפה

מדיניות  -ולביטחון כלכלי לכלל האזרחים במדינה, ללא קשר למצבם ולהכנסתם  נאותה
 אוניברסאלית.

 

גורסת כי המדינה צריכה לדאוג רק לחלשים ביותר שאינם  הגישה הליברלית יגוד לזאת,בנ

]המילה "סלקטיבית" מגיעה   מדיניות סלקטיבית -מסוגלים לדאוג לרווחתם בכוחות עצמם 

= נבחר, כלומר : רק מי שנבחר בשל מצבו הכלכלי הגרוע או הכנסתו הנמוכה  Selectמאנגלית : 
 ע, זכאי לקבל את שירותי הסעד שהמדינה מעניקה[. ועמד במבחן סף שנקב

 
 

 לציין כי :  יש
הגישה הסוציאל דמוקרטית, מבקרת את הענקת העזרה  (1

 הסלקטיבית, וטוענת כי : 
 

 א'. מתן עזרה סלקטיבית יכולה לגרום לכך שיווצר נתק וניכור בין מי שנזקקים לשירותים             
 האוכלוסייה. ויתכן שבני השכבות המבוססות שלא מקבלים את  אלה, לבין כלל                 
 השירותים החברתיים הניתנים לעניים ביותר, יתנגדו לתשלום מיסים, משום שכל                  
 הכסף הולך לעניים ולא מגיע לטובת המשלמים.                 

 שעליהם להוכיח כי הם עומדים  ב'. הדבר עלול להשפיל את הזקוקים לעזרה, משום            
 במבחני הסף הנדרשים.                   

 ג'. מתן עזרה סלקטיבית עלולה ליצור תלות של המקבלים בשירותים ולעודד רמאות             
 והתחזות על מנת לקבל את הסיוע.                 

 
 

ת לעומת זאת, הגישה הליברלית תומכת בהענקת מדיניות סלקטיבי (2
 בטענה ש : 

      
 א'. במידה והמדינה תעזור רק למי שלא יכול לדאוג לעצמו, המדינה תוכל לסייע יותר למי           

 שבאמת זקוק לזה.               
 ב'. אם השירותים יינתנו לכולם, הממשלה תצטרך להעלות מיסים, וייתכן שהממשלה לא          

 ות הגדולות לאורך זמן.תוכל לעמוד בהוצא              
 ג'. במידה והשירותים יינתנו לכולם, הדבר עלול לעודד את האנשים לראות את המדינה          

 כאחראית הבלעדית לשירותים אלו ולמצבם הכלכלי חברתי, ולשחרר אותם מאחריותם               
 לרווחתם.               
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  חובות האזרח :
 זכויות, אלא גם חובות : לאדם יש לא רק

 
  חובות האדם כאדם :

 ( כשם שכל אדם בחברה רוצה שלא יפגעו בזכויותיו. כך גם חלה חובה על כל אדם    1
 להימנע מפגיעה בזכויות של אנשים אחרים.    

 ( במידה ואדם עד לפגיעה בזכויות של אדם אחר, מחובתו לפעול ולהתריע על מנת 2
 הפגיעה בזכויות של אחרים.להגן או לצמצם את     
 

 חובות האדם כאזרח :
 ( לציית ולכבד את חוקי המדינה ]לשלם מיסים, לשרת בצבא[.1
 ( להיות "אזרח מעורב" בחיים הציבוריים והפוליטיים במדינה ]במידה ויש בחירות יש 2

 להשתתף בהן על מנת לקחת חלק בעיצוב החיים במדינה[.    
 חוק או לעוולות שנגרמו לפרטים/קבוצות במדינה בניגוד ( במידה ואדם עד לפגיעה ב3

 לחוק, מוטלת עליו חובה כאזרח להתריע על העוולות ולבקר את רשויות השלטון     
 במידה וחרגו מסמכותן.    
 
 

למרות שלכל אדם יש חובות כאדם וכאזרח, המשטר  חשוב לציין כי :
מתן זכויות, כלומר : הדמוקרטי מאמין שאין קשר בין מילוי חובות ובין 

במידה ואדם לא ממלא את חובותיו כאדם או אזרח, אין לשלול ממנו זכויות 
אדם ואזרח טבעיות ובסיסיות. לדוגמא : בישראל אסירים היושבים בכלא על 
פגיעה בזכויות של אחרים, יכולים להצביע בבחירות, ולממש בכך את הזכות 

 האזרחית שלהם לבחור לכנסת.
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 עקרון הגבלת השלטון : 
בדמוקרטיה העם מוסר לנבחרי השלטון, את הזכות לייצג אותו. לשלטון יש מגוון של משאבי 

עוצמה בהם הוא יכול להשתמש, ולכן יש להגבילו מחשש שיעשה שימוש בעוצמתו ויפגע שלא 
   לצורך בזכויות האדם והאזרח.

 

 השלטון שולט על משאבי כוח אדם                          השלטון שולט על משאבי אכיפה 
                         ]השליטה של השלטון בצבא, במשטרה                        ]אחוזים ניכרים מכוח האדם במשק                                          

 את משכורתם מהשלטון + ובכוחות הביטחון האחרים, מאפשרת לו                       מקבלים 
 להוציא לפועל כמעט כל מדיניות עליה                          לשלטון יש כוח אדם מקצועי ומומחה[.

               הוא יחליט[.

                                                               

 השלטון שולט על משאבי הון                                 השלטון שולט על משאבי מידע
 ]לשלטון יש נגישות למקורות מידע                               ]תקציב המדינה נקבע על ידי השלטון +

 מגוונים, המעניקים לו כוח ועדיפות                               השלטון מעורב מאוד בכל ההחלטות 
 במשק ושולט על מרבית הפעולות בו +                             על פני שאר האנשים במדינה[.        

 לא פעם נקבעת המדיניות הציבורית                                                                                 
 "י שיקולים אידיאולוגיים ולאו דווקא עפ                                                                                
 כלכליים[.                                                                                 

 

 הדמוקרטיה פיתחה מספר מנגנונים במטרה להגביל את השלטון :
 ]עליהם דנו בעקרון שלטון העם[. בחירות. 1
 ם ]הפרלמנט, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, . מנגנוני פיקוח וביקורת פורמאליי2

 ואומנות[. בתי המשפט[, ובלתי פורמאליים ]תקשורת, דעת קהל    
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-וחוץ אמצעי פיקוח וביקורת )מוסדיים/פורמאליים,
 פורמאליים( : -מוסדיים/בלתי

 
 בלתי פורמאלי,  הערה : בבחינת הבגרות כשמסבירים מנגנון פיקוח וביקרות פורמאלי או

 יש על המוסד/המנגנון, ואיך הוא מבקר את השלטון.            
           

 
]אופן פעולתם מוסדר בחוק והם מפקחים על השלטון על פי סמכות  מנגנונים פורמאליים

 הניתנת להם בחוק, הגופים המבוקרים חייבים לשתף עימם פעולה מכוח החוק[ : 
  

 , מפקחת ומבקרת את השלטון. היא יכולה לעשות זאת על ידי  וקקתהרשות המח –הפרלמנט ( 1

 חקיקת חוקים המחייבים את רשויות השלטון לפעול לפיהם.     
 בנוסף, הממשלה תלויה באמון הרשות המחוקקת ]במידה והתקבלה הצבעת אי אמון בפרלמנט,      
 ת פעולות הממשלה גם על ידי   הממשלה תסיים את כהונתה[. חברי הפרלמנט יכולים לבדוק א     

 ]כלומר : כל חבר כנסת יכול להגיש שאלה לאחד מחברי הממשלה, והשר * שאילתותהגשת      

 בנוסף לשאילתות, חברי הפרלמנט יכולים להגיש הצעות לסדר היום חייב להשיב על השאלה[,     
 רלמנט.ולבדוק את פעולות השלטון במסגרת הוועדות השונות הפועלות בפ     
 האופוזיציה ]כל המפלגות שלא משתפות פעולה  -אמצעי נוסף שפועל במסגרת הפרלמנט הוא      
 במסגרת הממשלה[. האופוזיציה משמשת אחד הגורמים החשובים שיכולים לפקח ולבקר את      
 פעולות הממשלה. חברי הפרלמנט יכולים במידת הצורך אף למנות ועדות חקירה פרלמנטריות      
 לבדיקת תפקוד הממשלה.     

 

אישרה וועדת הכנסת תיקון לתקנון הכנסת ולפיו : משך זמן התשובה  2116בנובמבר 

יום בלבד מקבלתה ]בעבר שר  28הניתן לשר כדי להשיב על שאילתה יתקצר לתקופה של 

יום  21יום מקבלתה, והם היו רשאים לבקש  21או סגנו היו חייבים להשיב לשאילתה תוך 

פים, כדי להתכונן לתשובה[, בדרך זו מתחזקת עוד יותר היכולת של הרשות נוס

 המחוקקת לפקח ולבקר את פעולות הרשות המבצעת

 

 בודק את תקינות הפעולות של גופי השלטון וכל הגופים הנהנים מתקציב  –מבקר המדינה ( 2

 ות גופי השלטון במדינה. המדינה. מבקר המדינה מפרסם דו"ח שנתי ובו ממצאי הביקורת על פעיל    
 

 משמש ככתובת לכל אדם המבקש להתלונן על גופים הנתונים לביקורת  –נציב תלונות הציבור ( 3

 של האזרחים הסבורים שהשלטון פגע בהם. תלונותהמדינה. הנציב מטפל בכל ה    

 
לאחד את משרת מבקר המדינה עם  1971הכנסת בישראל החליטה בשנת  הערה :]

. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מצב ייחודי בעולם –תלונות הציבור  משרת נציב
, לתקופת 2112ביולי  4-, שנכנס לתפקידו ביוסף שפיראבישראל הוא השופט בדימוס 

 כהונה של שבע שנים[.
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            
 מבקר המדינה יוסף שפירא                                                                                                                   
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 במידה והיו עתירות לבתי המשפט כנגד פעולות גופי השלטון, בתי  –מערכת המשפט ( 4

 אם הפעולות של השלטון נעשו בהתאם לחוק, וכך להגן על זכויות המשפט יכולים לבדוק     

 י השלטון.האדם מפנ    
 

]אין להם סמכות לפעול, מכוח החוק, אולם הם יכולים להפעיל  מנגנונים בלתי פורמאליים
לחץ על השלטון על מנת שיהיה קשוב לביקורת ויפעל בהתאם + החשיפה של פעולות 

בניגוד לכללי המשחק הדמוקרטיים, הנעשית ע"י מנגנונים אלו משמשת מקור מידע 
 רמאליים[ :חשוב למנגנוני הפיקוח הפו

 

 ]במושג "תקשורת" אנו מתייחסים לעיתונות הכתובה ולעיתונות המשודרת :  –התקשורת ( 1

 הרדיו והטלוויזיה[. השלטון הזקוק לאמון הציבור יודע שכל –לאמצעי התקשורת האלקטרוניים      
 מה שהוא עושה יכול להתפרסם בתקשורת ולכן הוא מרסן את התנהגותו בהתאם ל"כללי     
 המשחק" הדמוקרטיים. התקשורת מספקת לאזרחים במדינה מידע בכל תחומי החיים, ויכולה      
 לחשוף שחיתויות וחוסר יעילות של המערכת השלטונית.     

 

 ציבור האזרחים במדינה הניזון מהמידע של התקשורת, יכול להביע את   –דעת הקהל ( 2

 פגנות, שביתות, עצרות, עצומות, חוגי בית, ופעולות אלותמיכתו/התנגדותו למדיניות השלטון ע"י ה    
 יכולות ליצור לחץ על השלטון לשינוי מדיניותו.    

 

                          
 

 ע"י סרטים או תוכניות בידור וסאטירה ]כגון : "החרצופים", "ארץ נהדרת"[, ניתן ביתר  –אמנות ( 3

 ל השלטון, וליצור דעת קהל שתאלץ את השלטון להקשיבקלות להעביר מסרים ביקורתיים ע    
 לביקורת ולשנות את מדיניותו.    
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 עיקרון שלטון החוק :   
חוקים על מנת מקור החוק במדינה הדמוקרטית הוא העם. העם בוחר בנציגיו, והללו מחוקקים 

שניתן יהיה לקיים חיים תקינים במדינה. במשטר דמוקרטי כולם ]אזרחים ושלטון[, כפופים לחוק 
 וחייבים לציית לו.

 

 קיימים הבדלים בין שלטון החוק במדינה דמוקרטית,                               

 מוקרטית :ובין שלטון החוק במדינה לא ד                                   

 מדינה לא דמוקרטית מדינה דמוקרטית    קריטריונים להשוואה

מקור החוק הוא העם ]העם בוחר  מהו מקור החוק ?

בנציגים שינהלו בשמו את המדינה 

והללו מחוקקים חוקים שמגינים על 

 תושבי המדינה[

מקור החוק הוא השליט 

]שקובע את החוק על פי 

 האינטרסים והרצונות שלו[.

האזרחים והשלטון כפופים לחוק  כפוף לחוק ?מי 

 וחייבים לציית לו

החוק חל רק על העם ]השליט 

 ומקורביו נמצאים מעל החוק[.

הציות לחוק נעשה מתוך הבנה שאם  למה מצייתים לחוק ?

אנשים לא יצייתו לחוק, תהיה פגיעה 

 קשה באיכות ורמת החיים במדינה.

הציות לחוק נעשה מפחד ]קיים 

שלא מציית לחוק,  חשש שמי

 ייפגע על ידי השלטון[.

 

                                  
במשטר דמוקרטי כולם חייבים לציית לחוק. אולם על מנת שהחוק שלו אנו אמורים 

 :" החוק חייב להיות תקין הן במובן הפורמאלי והן במובן המהותי חוק ראוילציית, יהיה "
  
 

 המובן המהותי של שלטון החוק        שלטון החוקהמובן הפורמאלי של         

 הדמוקרטיה ערכימתייחס לתוכן של החוק והתאמתו ל וההליכים לחקיקת חוק ואכיפתו לכללי המשחקמתייחס 

 א'. החוק צריך להיחקק על ידי נציגי העם שנבחרו 

 לרשות המחוקקת על פי כל שלבי החקיקה הנדרשים      

 חרת על ידי העם הריבון[.]הרשות המחוקקת נב     

 ב'. החוק קובע את הזכויות והחובות של האזרח 

 מותר לעשות כל דבר, חוץ ממה  לפרטוהשלטון ]     

  לרשויות השלטוןשנאסר עליו במפורש בחוק, ואילו      

 מותר לעשות רק פעולות שהותרו להם במפורש על      

  ידי החוק, ואסור להן להתעלם ולא לבצע את     

 החובות שהחוק הטיל עליהן[.     

 ג'. החוק חייב להיות מנוסח בלשון בהירה ומובנת, והוא 

 צריך להיות  גלוי וידוע לרבים.     

 ד'. חובת הציות לחוק ואכיפתו חלים גם על האזרח וגם 

 על השלטון ונעשית על פי כללים ברורים ושוויוניים.     

 ים והעקרונות א'. אסור שתוכן החוק יסתור את הערכ

 של המשטר הדמוקרטי.     

 ב'. החוק חייב לתת הגנה לזכויות האדם, האזרח 

 והמיעוט.     

 ג'. החוק צריך להגביל את השלטון ולמנוע את 

 עריצותו, על מנת שלא יעשה שימוש במשאבי       

 העוצמה הנמצאים ברשותו ויפגע בשרירותיות      

 טיה או בזכויות האדם.ושלא לצורך בערכי הדמוקר     
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ישנם חוקים המדגישים במיוחד את המובן הפורמאלי של שלטון החוק ]כללי המשחק[, 
 כגון : 

 ב' בחוקי התעבורה ]שנכנס לתוקף ביום א' בטבת התשס"ו, 65א'( בסעיף 
 [, נקבע כי "בכל רכב מנועי יימצא אפוד זוהר, שיוחזק בכל עת 2116בינואר  1-ה     

 בתא הנהג ברכב".     
  1-א' לפקודת מס הכנסה המתייחס לרווח מהגרלות נקבע כי החל מה2ב'( בסעיף 

 מגובה הזכייה ]ללא  25%כל מי שזכה בלוטו צריך לשלם מס בשיעור של  2113ביולי      
 שנה[. 61התחשבות במדרגות המס ואף אם מדובר ביחיד שמלאו לו      

 
 

ם את המובן המהותי של שלטון החוק ]ערכי הדמוקרטיה[, מאידך ישנם חוקים המדגישי
השמירה על זכויות אדם טבעיות ובסיסיות, כמו הזכות לחירות, לקניין ולכבוד כפי  כגון :

שהם מופיעים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, או זכויות כמו זכותו של האדם לעבוד בכל 
 ש העיסוק.עבודה שהוא רוצה, כפי שהיא מופיעה בחוק יסוד חופ

 
 
 
  

 

על מנת שהאמנה החברתית הבסיסית שנחתמה בין האנשים בחברה "תתממש", יש להקפיד על 

קיומם של כללי המשחק הדמוקרטיים, עליהם הוסכם באמנה החברתית, דהיינו : המובן 

 הפורמאלי של שלטון החוק, מבטא את כללי המשחק שנקבעו באמנה החברתית.
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 פקודה בלתי חוקית בעליל : –חובת אי ציות לחוק 
אולם קיימים מקרים בהם הפרט  עקרון שלטון החוק מחייב את כל הפרטים בחברה לציית לחוק.

חייב שלא לציית לחוק ולצו שהם "בלתי חוקיים בעליל" )"מקרה קיצוני של חוק או צו הסותר 
לתי מוסרים לחלוטין"(, ובמידה והפרט בתוכנו את הערכים הבסיסיים של חברה מתוקנת והוא ב

 .צפוי להעמדה לדיןציית לפקודה שכזו, הוא 
 

פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה שכל אדם )גם מי שאינו משפטן(, מבין שאין לציית 
 לה, משום שהיא נוגדת את מצפונו של כל אדם רגיל.

 
מוגדרת ע"י החוק בבירור  לאשהיא משום  –בפקודה מעין זו היא גדולה  בעייתיותקיימת 

: "אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את  ובאופן מדויק. פקודה בלתי חוקית בעליל מוגדרת כ
 .[ויש שלא ,יש אדם שעינו וליבו יתקוממו מאירוע מסוים]הלב" 

 
למלא פקודות, שנתן להם בעל חיילים צריכים במהלך השירות הצבאי, יש מקרים שבהם 

צריכים להחליט במהירות האם החיילים טות מהירות במצבי לחץ. לקבל החלסמכות, ו
במידה והם יטעו, הם ] מדובר בפקודה בלתי חוקית או בפקודה בלתי חוקית בעליל

 . [עלולים לשלם על כך בעונש קשה שיטיל עליהם בית המשפט
 

דילמה אי הבהירות בהגדרה של פקודה בלתי חוקית בעליל, עלול להציב חיילים בפני 
 שכן החוק הצבאי מבחין בין : שה,ק
 

 

 פקודה בלתי חוקית בעליל                          פקודה בלתי חוקית  

במידה ובעל סמכות 
 מלאל חיילמורה ל

פקודה בלתי חוקית, 
לציית, אחרת  ועלי

לדין בשל  הוא יועמד
 סירוב פקודה.

, פקודה בלתי חוקית בעליל מלאל חיילבמידה ובעל סמכות מורה ל
 .ועמד לדיןי הואציית לפקודה, הוא יאם  .לציית ואסור ל

לדוגמא : מפקד מורה 
לחייליו להיכנס לבית 

 ,ולערוך בו חיפוש
למרות שאין להם צו 

מבית משפט שמתיר 
  להם לעשות זאת.

 

[, הוטל 29.11.1956ביום הראשון למבצע קדש ] -לדוגמא : כפר קאסם 
בול עם ירדן. העוצר היה צריך עוצר על הכפרים הערביים הסמוכים לג

, אך המח"ט החליט להקדים את העוצר לשעה 21:11להתחיל בשעה 
ומסר את ההודעה למוכתרים של הכפרים הערביים, חצי שעה  17:11

לפני כניסת העוצר לתוקפו. כשנשאל המח"ט ע"י קצינים כיצד לנהוג 
חמו". בתושבים ערביים שלא יודעים על קיום העוצר, השיב : "אללה יר

בינתיים החלו תושבים ערביים שעבדו מחוץ לכפריהם ולא ידעו על 
העוצר, לחזור לבתיהם עם חשיכה ]לאחר שעת כניסת העוצר[. גדוד 

משמר הגבול שסופח לחטיבה, וקיבל משימה לאכוף את העוצר, קיבל 
פקודה מהמג"ד : "לירות על מנת להרוג בכל ערבי שיימצא מחוץ 

יילים לא מילאו את הפקודה, אולם אחת המחלקות לביתו". בפועל רוב הח
של הגדוד, ביצעה את הפקודה שניתנה כלשונה, וכתוצאה מכך נורו 

ילדים ונערים, בני שמונה  17 -נשים ו 9מתושבי הכפר ]בהם  43למוות 
עד חמש עשרה[. החיילים שביצעו את הפקודה הועמדו לדין ונענשו. 

הי פקודה בלתי חוקית בעליל, בפסק דינם קבע השופט בנימין הלוי מ
 שעל חייל לסרב לציית לה כאשר היא ניתנת לו.

 
 פקודה חוקית = המורה מבקש מתלמיד להיות בשקט.

  הנחיות בש למרות]פקודה בלתי חוקית = המורה אומר לתלמיד לצאת מהכיתה משום שהפריע 
 .[וציא תלמיד מהכיתהשאין להנקבע מנכ"ל משרד החינוך                                 

 פקודה בלתי חוקית בעליל = המורה אומר לתלמיד לזרוק מהחלון תלמיד אחר שהפריע.
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 המשטר במדינת ישראל : '.גפרק 
  

 חוק השבות וחוק האזרחות : 

"...מדינת נאמר במפורש כי :  -שהיא המסמך המכונן של מדינת ישראל  –בהכרזת העצמאות 
. מילים אלו הם הבסיס למדיניות הודית ולקיבוץ גלויות..."ישראל תהא פתוחה לעלייה י

ההגירה של מדינת ישראל, לפיה המונח "הגירה יהודית לישראל" היא דבר חיובי, חשוב וחיוני, 
 שיש לעודדו, וה"מהגרים היהודים הבאים לישראל", שבים למעשה לביתם.

 חוק האזרחות. תפיסה זו באה לידי ביטוי בחקיקת שני החוקים : חוק השבות ו
 

לכל מדינה יש חוקים הקובעים כיצד ניתן לקבל בה אזרחות. בישראל ישנם שני חוקים ]שאין 
להם אמנם מעמד של חוק יסוד[, אולם הם מהווים חלק חשוב מהיסודות החוקתיים של מדינת 
ישראל, מאחר שהם מבטאים את העקרונות והערכים שהחברה הישראלית מעוניינת לחיות על 

 .1952 –, וחוק האזרחות, תשי"ב 1951 –חוק השבות, תש"י :  פיהם
 

 מטרתו של החוק הייתה להבטיח שבא"י תקום מדינה יהודית   חוק השבות : ( 1

 האזרחות  יאת עמדתו של זרח ורהפטיג שטען כי חוקאימצה בעלת רוב יהודי. הממשלה       
  ]"שב לארצו מולדתו חוזר לארץ שהיהודילבטא במפורש את העיקרון בישראל צריכים       
  ככל המהגרים. אינו מהגר, והוא "[ולמולדתו ההיסטורית      

 

 "כל יהודי זכאי לעלות ארצה"., לפיו : עיקרון השבותבחוק השבות נקבע  1בסעיף  

 בסעיף ארבעה עקרונות : 
 חירות המחוקק הישראלי לא קבע שלכל יהודי יש  -לעלות ]כלומר זכותא'. הסעיף מקנה  

 לעלות לא"י, אלא הוא קבע שמדובר בזכות, ולכן אם זו זכות, אז אסור למנוע מיהודי        
 מלממש את זכותו לעלות לא"י. מאידך, אין בקביעת המחוקק שמדובר בזכות, כדי לקבוע       
 אם מדינת ישראל חייבת לסייע ליהודים לעלות לא"י, ואם כן, באיזו מידה[.       

 ]כלומר לבוא ארצה ולשהות בה[.  לעלותכות של היהודי אינה להתאזרח, אלא ב'. הז 
 ג'. הסעיף לא הגדיר "מיהו יהודי" לצורך הזכות לעלות לא"י. 
 ד'. הזכות לשוב לא"י, מתייחסת לטריטוריה ההיסטורית ]א"י[, ולא אל תחום השיפוט של  

 מדינת ישראל.      

 
 לעלייה :  המחוקק הכניס מספר סייגים לזכאות

 להפעיל שיקול דעת לגבי אישור העלייה שיינתן לעולה. יכולא'. החוק קבע ששר הפנים     
 ב'. אם יתברר שהמבקש לעלות לא"י פועל נגד העם היהודי או מסכן את בריאות הציבור או     

 את ביטחון המדינה, שר הפנים יכול שלא להעניק לו אשרה לעלות.         
 
 

גוריון לא הגדיר את חוק השבות כחוק יסוד ]למרות חשיבותו הרבה[, זאת משום -רה"מ דוד בן
שהחוק אושר זמן קצר לאחר שהתקבלה פשרת הררי בכנסת, שדחתה את נושא כינון חוקה 

גוריון לא רצה לשוב אל הדיון על כינון החוקה או לחוקק חוקי יסוד משוריינים -לישראל. בן
 לשנות את החוק בעתיד[.]שיגבילו את היכולת של הכנסת 

 

התעוררה מחלוקת לגבי שתי סוגיות  1951לאחר קבלת החוק בשנת 
 מרכזיות בהן דן חוק השבות : 

 

    –סוגיית הגדרת מיהו יהודי א'( 

נמנעו מנסחי החוק מלהגדיר במפורש "מיהו יהודי"  1951בנוסח החוק המקורי שנחקק בשנת 
ן ההגדרה האורתודוקסית של המונח "יהודי" לבין בשל המחלוקת שהייתה קיימת בנושא זה בי

 הגדרות אחרות שלא תאמו את ההגדרה האורתודוקסית הדתית. 
 

ההימנעות מהגדרה מפורשת של המושג "מיהו יהודי" בנוסף להנחיות שפירסם שר הפנים דאז, 
צהירים יהודה )אידלסון(, לפקידי הרישום, לפיהן יש לרשום כיהודי כל ילד שהוריו מ-ישראל בר
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על רצונם בכך, מבלי להתחשב ביהדותם של ההורים, גרמו ללא מעט "בעיות" ברישום יהודים 
 במרשם האוכלוסין, בתעודת הזהות ובמסמכים חשובים אחרים, ולמשברים קואליציוניים.

מנהיג המפד"ל חיים משה שפירא, התעקש על כך שאין לרשום במרשם האוכלוסין כיהודים, 
הודים על פי ההלכה, ובעקבות זאת המפד"ל פרשה מהממשלה. בסופו של אנשים שהם אינם י

, 1958באוקטובר  25 -גוריון הקים ב-דבר, המפד"ל חזרה לממשלה רק לאחר שרה"מ דוד בן
 וועדה שפנתה לחמישים מחכמי ישראל במטרה לברר את עמדתם בנושא מיהו יהודי. 

 
יהודי. לאחר הבחירות שנערכו בשנת  רוב הנשאלים תמכו בהגדרה ההלכתית של המושג מיהו

שפירא, לשר הפנים. ומייד לאחר מינויו,  –גוריון החליט למנות את מנהיג המפד"ל -, בן1959
שינה שפירא מתוקף סמכויותיו כשר הפנים, את הנחיות הרישום בתעודת הזהות לפי ההשקפה 

נרגעה" המחלוקת בנושא זה הדתית של "מיהו יהודי". צעדים אלו לא הגיעו לידיעת הציבור וכך "
 .באופן זמני

 
"האח דניאל", ובג"ץ רס"ן  –בעקבות שתי עתירות לבג"ץ ]בג"ץ רופאייזן  1971, בשנת אולם

 שליט[, הוכנס תיקון לחוק השבות שהגדיר הגדרה הלכתית את המושג "מיהו יהודי" :

 א[ אינו בן דת אחרת".מי שנולד לאם יהודייה או נתגייר ]והו"ולפיו נקבע כי "יהודי" הוא : 
  

 בג"צ שליט                   בג"צ רופאייזן                 

שמואל אוסוולד רופאייזן ]האח דניאל[, נולד כיהודי 

בפולין להורים יהודים מסורתיים. היה חבר בתנועת 

בני עקיבא. בתקופת השואה הצליח להשיג תעודת 

ך עבודתו זהות של נוצרי ממוצא גרמני פולני. במהל

כמתורגמן אצל מפקד הגסטפו בעיר מיר שבפולין, 

הצליח להציל מאות יהודים. נאלץ להימלט 

מהגרמנים ומצא מקלט במנזר קתולי, שם המיר את 

עלה לא"י והצטרף  1958דתו והפך לכומר. בשנת 

לכנסיית סטלה מאריס בחיפה כנזיר במסדר 

הכרמליתי. רופאייזן ביקש עם עלייתו ארצה ממשרד 

הפנים שיכיר בו כיהודי משום שנולד לאם יהודייה, 

]בג"צ  בקשתו נדחתה –ויחיל עליו את חוק השבות 

להיות מוכר כיהודי  –[. למרות דחיית העתירה 72/62

האח דניאל קיבל אזרחות  -עפ"י חוק השבות 

ישראלית ותעודת זהות בה לא נרשם הלאום. האח 

 .1998דניאל נפטר בשנת 

                                   

רס"ן בנימין שליט, קצין בחיל הים שהיה נשוי 

נולדה כנוצרייה אישה סקוטית, ש -לאן גדיס 

והצהירה על עצמה כחסרת דת, ומשום כך גם לא 

רצתה להתגייר. שליט ביקש לרשום בתעודת 

הזהות את ילדיו כבני הלאום היהודי וכחסרי דת. 

למרות שעפ"י ההלכה הם אינם יהודים. פקידי 

משרד הפנים סירבו לעשות זאת ולכן עתר 

  בקשתו התקבלה –לבג"צ.  

קבע שמשרד הפנים צריך [. בג"צ 58/68]בג"צ 

לרשום את הילדים כיהודים. חמש שנים לאחר 

המשפט, ירד בנימין שליט מהארץ לשבדיה יחד 

 עם ילדיו, ובהמשך התגרש מאישתו.

                                              
הגיור הדתיות ביקשו ש המפלגות - או שנתגייר"לאורך השנים התנהל ויכוח חריף סביב המילים "

ואילו מפלגות/זרמים  [,ברית מילה, טבילה במקווה וקבלת עול מצוותויכלול : יהיה עפ"י ההלכה ]
ברית מילה, טבילה  ]לפיו : יש לערוךגם הגיור הרפורמי  –חילוניים, ביקשו שכל הגיורים יתקבלו 

 . [דיר על שייכות וקשר ללאום היהודי ללא מחוייבות לקיים אורח חיים יהולהצהיבמקווה ו
קבע בג"צ כי בישראל כל הגיורים תופסים וכי יש לרשום בסעיף הלאום "יהודי" גם  2112בשנת 

אדם שהתגייר  ,אלי ישי מש"ס, סירב לרשום כיהודי –למי שהתגייר גיור רפורמי ]שר הפנים דאז 
 [. ******** 2113גיור רפורמי, ולכן בסעיף הלאום בתעודת הזהות מופיעות משנת 
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בחוק השבות קיימת העדפה ברורה לבני הלאום היהודי.    –ית העדפת היהודים סוגיב'( 

א'[, המקנה זכויות של עולה 4העדפה זו בולטת במיוחד לאור קיומה של "פסקת הנכד" ]סעיף 
לפי חוק האזרחות גם למשפחתו של יהודי ]נכדו של יהודי ובת זוגתו,  גם אם הם אינם יהודים 

זרחים היהודים בישראל מצדדים בהעדפה המתקנת הקיימת בחוק מבחינה הלכתית[. רוב הא
השבות כלפי הלאום היהודי ]ההעדפה המתקנת ניתנה בזמנו ע"י האבות המייסדים של המדינה 

במטרה להבטיח שיהיה רוב יהודי במדינה. האבות המייסדים טענו כי כל עוד הרוב היהודי 
טובת היהודים[. לעומת זאת, קיימת גם במדינה אינו מובטח, תתקיים ההעדפה מתקנת זו ל

 עמדה אחרת השוללת את ההעדפה הזאת והרואה בה אפלייה אסורה.
 

כאמור, בשל הרגישות לעניין השוויון בין המהגרים לישראל, והצורך לנסח חוק אזרחות שלא 
תהיה בו אפלייה, החליט המחוקק הישראלי לחוקק שני חוקים נפרדים : חוק השבות וחוק 

ת, במטרה להבטיח הן את עיקרון השבות, המבוסס על הזכות להגדרה עצמית של האזרחו
הלאום היהודי, והן את עיקרון האזרחות השווה, שהוא אחד מביטוייו של עיקרון שלטון העם 

 בדמוקרטיה.
 

בפועל, חקיקת החוקים הנפרדים לא ביטלה את המחלוקת העקרונית סביב עיקרון השוויון, וסביב 
 חוק השבות הוא חוק מפלה או חוק מבחין ? האם -השאלה 

האם יכולה מדינה, המגדירה עצמה מדינה דמוקרטית, לנהל מדיניות הגירה המעדיפה בני 
קבוצה אתנית מסויימת על פני אחרים המבקשים להיכנס בשעריה ? האם מדובר באפליה 

 פסולה או שמא בהבחנה מותרת ?
 
 

דיקות את מדיניות ההגירה של פרופ' רות גביזון מעלה מספר טענות המצ
מדינת ישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוק השבות ובחוק האזרחות, 

 אין מדובר באפליה פסולה : –ולפיהן 
 א'. ההצדקה העיקרית של עיקרון השבות מתבססת על היותו חלק ממדיניות ההגירה של מדינת 

 ולכן החוק אינו כפוף לחובת המדינה ישראל, וזו חלה על זרים המבקשים להיכנס למדינה.      
 שלא להפלות בין אזרחיה על בסיס לאום או דת.     

 
 ב'. חוק השבות וחוק האזרחות מגינים על הזכות להגדרה עצמית והזכות לשימור אופייה של 

 הקהילה היהודית. המשפט הבינ"ל מכיר בזכות להגדרה עצמית של קבוצות, גם ב"מדינת      
 האו"ם הכיר בזכות שבה מממשת קבוצת הרוב הלאומית את זכותה להגדרה עצמית. לאום",      
 כמקום שבו מממש העם ההגדרה העצמית של מדינת ישראל והוא רואה במדינת ישראל      
 היהודי את זכותו להגדרה עצמית. בחוק השבות יש העדפה של היהודים, והטיעון המצדיק      
 מדינת שום שישירות מזכותם של יהודים להגדרה עצמית, זאת מ את העדפת היהודים נובע     
 ישראל היא המקום היחיד בעולם שבו יכולים יהודים לקיים חיים יהודיים מלאים בכל רבדי      
 החיים ]ברובד הפוליטי, הכלכלי, החברתי והדתי[.     

 
 , ולכן קיימת ג'. חוק השבות הוא העדפה מתקנת ליהודים שסבלו בעבר מרדיפות והשמדה

 הצדקה לאי שוויון זה. כל עוד מימוש הזכות להגדרה עצמית אינו מובטח בדרך כלשהי, יש      
 לקיים את ההעדפה המתקנת הבאה לידי ביטוי בחוק השבות.     

 
 ד'. אמנם מוסכם שמדינה בה מתקיים משטר דמוקרטי, חייבת לנהוג בשוויון כלפי כל אזרחיה. 

 משפט הבינ"ל מכיר בכך שכל מדינה ריבונית רשאית לשלוט על ההגירה עם זאת, גם ה     
 לתחומה ]אף מדינה ריבונית בעולם, לא תרשה שכל מי שרוצה להיכנס לתחומה ייכנס באופן      
 חופשי[.      

 
 ה'. מדינות רבות באירופה נוהגות גם הן לתת עדיפות לבני הלאום האתני שלהם. במדינות כגון : 

 מניה, פינלנד, יוון, אירלנד, פולין, הונגריה, בולגריה, סלובקיה, צ'כיה, סלובניה, טורקיה גר     
 וקרואטיה, יש חוקי הגירה המעדיפים במובהק מהגרים מן המוצא האתני של מדינת היעד.     
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  חוק האזרחות :( 2
 ישנן שתי שיטות מקובלות בעולם לקביעת אזרחות :

מהורים לבנים, בלי קשר למקום  עוברת בירושההאזרחות ( )למי נולדת?  - דין הדם

: למי שהוריו )או לפחות אחד מהם(, נושא אזרחות של המדינה, גם אם הוא עצמו לא הלידה 
נולד באותה מדינה. או למי ששייך ללאום המקנה אזרחות באותה מדינה )השיטה מקובלת 

מהן ושל צאצאיהם, גון: פולין,  במדינות המעוניינות לשמור על אזרחותם של אלה שהיגרו
 אוסטריה, גרמניה, יוון(.

 

למי שנולד בשטח המדינה, ללא קשר  מוענקתהאזרחות )היכן נולדת?(  – דין הקרקע

לאזרחות הוריו )השיטה מקובלת במדינות המעוניינות למשוך אליהן מהגרים וליצור זיקה 
 אמריקה(. משותפת בין האזרחים השונים, כגון: ארה"ב ומדינות דרום

 
ישראל היא גם מדינה של מהגרים )כמו ארה"ב(, אולם בניגוד למדינות הגירה אחרות, העדיפה 

, משום שישראל היא מדינה יהודית ומטרתה הראשית היא  לשמש בית לאומי דין הדםישראל 
בהכרזת העצמאות באה לידי ביטוי שיטת "דין הדם", מאחר שבהכרזה נאמר כי מדינת  ליהודים.

אל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, ותפתח את שערי המולדת לכל יהודי. ישר
 מדינת ישראל מאפשרת ליהודים לעלות לישראל ולקבל אזרחות. 

 

 :, מספר דרכים לקבלת אזרחות 1952תשי"ב,  –בחוק האזרחות 

 
 (.   דין הדםביטוי ל –)כל יהודי שעולה לישראל מקבל אזרחות  ( אזרחות מכוח חוק השבות1
 
 )כדי למנוע מצב שבו הערבים שעזבו את  ( אזרחות מכוח הישיבה בישראל ערב הקמתה2

 ישראל במלחמת העצמאות יבקשו אזרחות, נקבע שרק ערביי ישראל שישבו בא"י לפני        
 בא לידי ביטוי(. דין הדם –, זכאים לקבל אזרחות ישראלית 5412הקמת המדינה, ועד     

 
 )מי שנולד בישראל או בחו"ל, לאב או לאם אזרחי ישראל, יקבל  ות מכוח הלידה( אזרח3

 בא לידי ביטוי(. דין הדם –בחו"ל הדבר מוגבל לדור אחד  –אזרחות ישראלית     
 
 )מי שנולד בישראל והוא חסר אזרחות, דהיינו  ( אזרחות מכוח הלידה והישיבה בישראל4

  1יכול לקבל אזרחות בתנאי שהוא תושב ישראל במשך הוא נולד להורים חסרי אזרחות,     
  51שנים ברציפות, ובתנאי שהוא יגיש בקשה למשרד הפנים בתקופת היותו בגיל     
 בא לידי ביטוי(. דין הקרקע – 25עד     

 
 )אדם הרוצה לקבל אזרחות צריך לעמוד בתנאים מסויימים ( אזרחות מכוח התאזרחות 5

 ישיבת קבע באישור שר הפנים, רצון להשתקע, ידיעת עברית, וויתור  כגון : זכאות לשבת    
 שנים לפחות, הצהרת נאמנת  3על אזרחות קודמת, שהייה בישראל של     
 בא לידי ביטוי(.דין הקרקע  –למדינה     
 
 )החוק מסמיך את שר הפנים להעניק אזרחות לאנשים שעזרו ( אזרחות מכוח הענקה 6

 למדינה(.    
 

 ים לאיבוד אזרחות :תנא
 האזרחות הישראלית יכולה להתבטל במידה ש :

 א'( אזרח ישראלי יצא מישראל שלא כדין לארץ אויב או שרכש את אזרחותה.
 שר הפנים יכול לשלול את אזרחותו  –ב'( מי שעשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים לישראל 

 .[שרים בממשלת החמאסל והתמנו כישראל שללה אזרחות ישראלית מערבים שחיו בישרא]     
 .]נוצרים מרומניה שהתחזו ליהודים[ ג'( מי שהוכח שאזרחותו נרכשה על יסוד פרטים כוזבים

 אזרח ישראלי יכול להגיש בקשה לוויתור על אזרחותו, הדבר טעון הסכמת שר הפנים  ד'(
 .[, ביקש לוותר על אזרחותו הישראלית ואנונומרדכי  -"מרגל האטום" ]     
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 הכנסת : –הרשות המחוקקת 
 

 תפקידי הכנסת : 
 א'. הכנסת מייצגת את אזרחי המדינה ]הכנסת מאפשרת לממש את העיקרון של שלטון העם. 

 האזרחים בוחרים בבחירות בנציגים לכנסת/חברי כנסת, שתפקידם לשקף את רצון האזרחים      
 במדינה[.       

 קת החוקים של המדינה שמחייבים את כל האזרחים '. רשות מחוקקת ]הכנסת ממונה על חקיב
 והרשויות[.                             

 '. רשות מכוננת ]הכנסת ממונה על חקיקת חוקי היסוד והיא אמורה לכונן חוקה לישראל[.ג
 '. הכנסת בוחרת ]בנשיא המדינה ובמבקר המדינה[.ד
 הרשות  – תי הרשויות האחרות'. הכנסת מפקחת ]הכנסת מפקחת ומבקרת את עבודת שה

 [.הממשלה, והרשות השופטת –המבצעת                               

 
 חקיקה ראשית וחקיקת משנה :

תפקידה המרכזי של הכנסת הוא כרשות המחוקקת. החקיקה בישראל כוללת שני סוגי חקיקה : 
 צעות צווים ותקנות עזר[.ראשית ]הנעשית ע"י הכנסת[, וחקיקת משנה ]הנעשית ע"י הממשלה באמ

 
 

 עבודת הכנסת במליאה ובוועדות :
לכנסת יש אולם ישיבות מרכזי ]מליאה[, ובו מתקיימות הישיבות של הכנסת. ישיבות אלו משודרות 
לציבור הרחב בטלוויזיה בערוץ הכנסת, וכל מילה הנאמרת בישיבות אלו, נכתבת ומתועדת בקבצי 

רי הכנסת אינם חייבים להשתתף בכל ישיבות הכנסת, ואין ספרים הנקראים "דברי הכנסת". חב
 דרישת מינימום לגבי מספר חברי הכנסת שחייבים להשתתף בדיונים של המליאה.

 
וועדות  52מלבד העבודה במליאה, מתקיימת גם עבודה חשובה נוספת בוועדות הכנסת ]ישנם 

יתן לזמן לישיבות אלו מומחים קבועות, כל סיעה בכנסת שולחת נציג מטעמה לוועדות השונות, נ
 שייעצו לחברי הכנסת בנושאים שונים[.

  

 יש הסבורים כי עבודת חברי הכנסת בוועדות עדיפה על פני המליאה : 
 א'. במליאה אין אפשרות להיעזר במומחים ובנציגי ציבור, בניגוד לוועדות

 מכוון ליצירת דעת קהל ב'. במליאת הכנסת הדיון חשוף לתקשורת, ולא פעם הוא פחות ענייני ו
 אוהדת.     

 ג'. הדיונים במליאה מגבילים את האפשרות של שיתוף פעולה בין חברי הסיעות השונות, כיוון שכל 
 צד רוצה להבליט את ייחודו, והדיון במליאה הופך להיות יותר פוליטי ופחות מקצועי מהדיון     
 בוועדה.    

 

 הצעות לסדר היום ושאילתות :
הצורך, חברי הכנסת יכולים להגיש הצעות לסדר היום של הכנסת עליהם הם רוצים לדון בפני במידת 

מליאת הכנסת. ההצעה מועברת ליו"ר הכנסת ונשיאות הכנסת קובעת את יום הדיון. ביום הדיון חבר 
 הכנסת מציג את הצעתו מעל לדוכן הנואמים והשר האחראי מתייחס להצעה.

 1צריכים לדון, ניתן להגיש בקשה דחופה לסדר היום ]ניתן להגיש עד במידה שיש נושא דחוף שבו 
 הצעות דחופות לשבוע, וזאת כדי למנוע שיבוש של הליכי הדיון במליאה[.

 חבר כנסת יכול להגיש גם שאילתא ]שאלה המופנית לאחד משרי הממשלה[.
 יום.  21השר חייב לענות על השאלה שהופנתה אליו תוך 

 פקח ולבקר את הפעולות של הרשות המבצעת.כך יכולה הכנסת ל
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 הליך קבלת חוק בכנסת :
 

ההנחה העומדת בבסיס התהליך הארוך של   תהליך החקיקה בישראל הוא ארוך ומסורבל :
החקיקה היא שככל שהצעת החוק תעבור שלבים מרובים יותר של דיון והתייחסות, כך יעמיק 

ם למדינה דמוקרטית. בנוסף, במידה והתהליך יהיה שיקול הדעת הדרוש לקבלת חוקים הראויי
ארוך, גם הציבור יוכל להשפיע על החוק באמצעות יצירת דעת קהל. תהליך החקיקה הארוך 

 מאפשר להקטין את הסכנה של חקיקת חוק חפוז המתעלם מערכים מהותיים לחברה דמוקרטית.

 

ות ]קריאה קריא 4הצעת חוק פרטית עוברת   :הצעת חוק פרטית לממשלתית 

קריאות  3ואילו הצעת חוק ממשלתית, עוברת  טרומית, ראשונה, שנייה ושלישית[,
 ]ראשונה, שנייה ושלישית[.

 
, המוגשת ע"י ח"כ בודד )או מס' חכי"ם(, ההצעה מועברת בתחילה בהצעת חוק פרטית

ליו"ר הכנסת או לסגניו, הבודקים אם ההצעה לא נוגדת את ערכי היסוד של המדינה 
ות מדינת ישראל מדינה דמוקרטית ויהודית(, ואם אין היא גזענית/אנטי דמוקרטית. )הי

לאחר האישור, מובאת ההצעה לדיון מוקדם במליאת הכנסת. בסוף הדיון, נערכת 
על המשך הליך החקיקה. אם ההצבעה מתקבלת ברוב קולות היא  - טרומיתהצבעה 

, לקריאה ראשונה בכנסת מועברת לדיון בוועדת הכנסת המתאימה, לצורך הכנה
 .ולהמשך הקריאות ]שנייה ושלישית, כמתואר להלן[

 
 , המוגשת ע"י הממשלה, לא מתקיים שלב הקריאה הטרומית.בהצעת חוק ממשלתית

הממשלה מקיימת דיון על אישור נוסח הצעת החוק ולאחר אישור ההצעה בממשלה, 
הכנסת ומתקיים דיון ההצעה מוצגת לחברי ]בכנסת  לקריאה ראשונההצעה המוגשת 

אזיי היא  ,ובמידה והיא מתקבלת ברוב ,כללי שבסופו מתקיימת הצבעה על ההצעה
לאחר העברת . [מועברת לאחת מוועדות הכנסת המתאימות להכנה פרטנית יותר

 נבדקת ההצעה סעיף סעיף ע"י חברי הכנסת, אנשי מקצוע ומומחים. ,וועדהההצעה ל
ן רב, אולם הוא אמור להבטיח שהחוק שיתקבל בסוף התהליך בשלב זה יכול להימשך זמ

התהליך יתאים במהותו לחברה הדמוקרטית, וכן הוא מאפשר לכל הזרמים בכנסת 
להשפיע על צורת החוק הסופית. לאחר הדיון בוועדה מובאת ההצעה למליאת הכנסת 

מתקיים דיון והצבעה פרטנית על כל סעיף בהצעה )במידה ויש , בה לקריאה שנייה
לאחר שהצעת החוק התקבלה   תנגדות לסעיף מסויים, חוזרים לדון עליו בוועדה(.ה

בה מצביעים על הצעת החוק כולה, ובמידה  הקריאה השלישיתבקריאה השנייה, מגיעה 
וההצעה קיבלה את הרוב הנדרש, חותמים עליה נשיא המדינה, רה"מ והשר שהחוק 

המודפסות ע"י המדינה ובהן  קשור למשרדו + החוק מתפרסם ב"רשומות" )חוברות
מפרסמים הצעות חוק, חוקים ותקנות, ע"מ לממש את העקרונות הדמוקרטיים של זכות 

 הציבור לדעת ושלטון החוק המחייבים לפרסם את החוק לקהל הרחב(.
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 הממשלה :  –הרשות המבצעת 
ות מבצעת", ממשלת ישראל היא הרשות המבצעת של מדינת ישראל. השם של הממשלה כ"רש

עשוי להטעות ולתת את הרושם שהממשלה היא גוף שעיקר תפקידו מתרכז ביישום ההחלטות 
והחוקים שהתקבלו על ידי הרשות המחוקקת. אולם בפועל הממשלה אחראית לא רק על יישום 

רשות עצמאית שעיקר תפקידה הוא לקבוע ולקבל החלטות הכנסת, אלא היא בראש ובראשונה 
 מי המדיניות של המדינה : ביטחון, חוץ ופנים. החלטות בכל תחו

 
 תהליך כינון ממשלה בישראל והרכבה :

מזמין אליו להתייעצויות את ראשי  נשיא המדינהלאחר שמתפרסמות תוצאות הבחירות, 
כל הסיעות בכנסת. בתום ההתייעצויות צריך הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על 

נסת )בדר"כ יהיה זה מי שעומד בראש המפלגה ידי רוב הסיעות בכ-המועמד שנתמך על
שזכתה במספר המושבים הגדול ביותר בכנסת(. הנשיא צריך להטיל את התפקיד עד 

שקיבל על עצמו את התפקיד צריך  המועמדשבוע ממועד פרסום תוצאות הבחירות. 
יום. במידה ולא  28לנסות ולהשיג רוב לממשלתו מקרב חברי הכנסת שנבחרו, תוך 

 14להרכיב ממשלה בפרק זמן זה, יכול המועמד לבקש ארכה מהנשיא של עוד הצליח 
יום. במידה והמועמד הצליח, הוא מודיע לנשיא המדינה וליו"ר הכנסת, ואז נקבעת 

בישיבה זו  של הכנסת לצורך כינון הממשלה החדשה ]תוך שבעה ימים[. ישיבה מיוחדת
של הממשלה, הרכבה וחלוקת  תציג הממשלה החדשה במליאת הכנסת את קווי היסוד

בממשלה  הצבעת האמוןהתפקידים של השרים, ותבקש את אמון הכנסת.  לאחר 
 החדשה, נשבעים, ראש הממשלה והשרים, אמונים למדינה. 

 

 ממשלה קואליציונית : 
ח"כ לפחות  61כאמור, שיטת הממשל הפרלמנטרי קובעת שהממשלה צריכה לזכות בתמיכת 

אולם בפועל, שיטת הבחירות היחסית   מציג את הממשלה בפני הכנסת.)רוב מוחלט(, כשרה"מ 
בישראל, וריבוי המפלגות הנגרם בשיטה זו, גרמו לכך שעד כה אף מפלגה אחת לא זכתה ברוב 

ח"כ. ולכן יש צורך בישראל, להקים  61המושבים בכנסת, כלומר לא זכתה ברוב מוחלט של 
 אליציוני עם מספר מפלגות.ממשלה קואליציונית, או להיכנס להסכם קו

 

 

 קואליציה = כל המפלגות המשתתפות בממשלה.

 אופוזיציה = כל המפלגות שלא משתתפות בממשלה 

 פירושו התנגדות, ניגוד[. opposition]באנגלית                   
 

 

 
הסכם קואליציוני הוא הסכם בין מספר מפלגות להרכבת ממשלה ע"מ לזכות באמון של 

 : ח"כ(, והוא כולל 61פחות הכנסת )ל
 איוש משרות במשרדי הממשלה והגופים הציבוריים )מנכלי"ם, שגרירים וכד'(. (א
 קווי יסוד של הממשלה. (ב
 

 ההסכמים חייבים להיות גלויים, משום ש :
 זכות הציבור לדעת. (א
 זכותם של ח"כ לדעת מהן ההתחייבויות שמפלגות הקואליציה לקחו עליהן. (ב
 

, מחייבים את המפלגות אשר חתמו עליהם, ובמידה ואחד ההסכמים )הפוליטיים(
הצדדים חושב שהצד השני הפר את ההסכם, הוא יכול לפנות לביהמ"ש ע"מ ל"קבל 

סעד". במקרה שכזה, ביהמ"ש אינו כופה את קיום ההסכם, אלא רק מכריז על 
 הפרתו של ההסכם, ואז זכותה של המפלגה המערערת, לפרוש מהקואליציה.
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 61 -כלומר הן כללו יותר מבישראל העדיפו להקים קואליציות רחבות,  הממשלות

 משום ש :ח"כ[,  61ולא קואליציות צרות ]שיש לה תמיכה מצומצמת של רק ח"כ, 

 

קואליציה רחבה המתבססת על מספר רב של מפלגות, מקטינה את תלותה של  (א

יקוח הממשלה בכל אחת מהשותפות הקואליציוניות הקטנות. כך נחלש כח המ

של כל אחת מהשותפות הקואליציוניות. אחרת למפלגות הקטנות עלול להיות 

 יותר כוח מאשר מה שהבוחרים רצו להעניק להן.

קואליציה רחבה שיש בה ייצוג למפלגות המבטאות שסעים בחברה, משקפת את  (ב

 הרצון לגשר על שסעים אלו.

 ור.קואליציה רחבה מחזקת את הלגיטימציה של הממשלה בעיני הציב (ג
 

 
 

הממשלה היא הרשות המבצעת, כלומר תפקידה העיקרי   סמכויות הממשלה :

הוא כרשות המבצעת את החקיקה הראשית של הכנסת. אולם חשוב לציין כי הממשלה 
היא לא רק רשות מבצעת אלא היא גם רשות עצמאית הקובעת מדיניות ומחליטה 

ה, על חתימת הסכמי החלטות. בסמכותה של הממשלה להחליט על יציאתה למלחמ
 שלום וניהול מדיניות כלכלית חברתית.

 
 

 לממשלה יש מספר סמכויות : 
 לממשלה יש סמכות רחבה ביותר והיא למעשה מתפקדת כרשות   –סמכות שיורית א'( 
 עצמאית לחלוטין. בחוק יסוד הממשלה נכתב כי : "הממשלה מוסמכת לעשות כל      
 בדין על רשות אחרת". כלומר יש לממשלה סמכות פעולה שעשייתה אינה מוטלת      
 רחבה לפעול בשם המדינה.     

 
 כדי שיהיה אפשר לבצע את החוקים שחוקקה הכנסת, מוסמכים שרי  –חקיקת משנה ב'( 
 הממשלה לתקן תקנות עזר ולהשתמש בצווים המפרטים כיצד יש לבצע את לשון      
 , והן לא יעמדו בסתירה לחקיקה הראשית החוק. תקנות אלו נקראות חקיקת משנה     
 של הכנסת.     

 
רה"מ והשרים ממונים על ביצוע החוקים שנחקקו בכנסת. אולם   - חקיקת משנה 

במקרים רבים הממשלה צריכה להתקין תקנות שמפרטות את ביצוע החוק על מנת 
ים צריך שניתן יהיה לבצעו )לדוגמא: אם נחקק חוק איסור גידול חזיר, הרי ששר הפנ

לקבוע בתקנות משנה כיצד יש להשמיד את החזירים שגודלו בניגוד לחוק(. חקיקת 
המשנה אינה יכולה לסתור את החקיקה הראשית שנקבעה ע"י הכנסת. חשוב לציין כי 

הממשלה מעורבת מאוד בחקיקה הראשית של החוקים בכנסת, וכי למעלה ממחצית 
 הצעות החוק הן פרי יוזמה ממשלתית.

 

 , חוק רגיל מאוחר כללי, נוסח החקיקה הכנסתנעשית ע"י ]  ראשית                     קהחקי

 , תהליך החקיקה יכול לסתור ולבטל חוק שנחקק קודם לכן                                           
 שלבים[. שלושהממושך ונעשה ב                                           

      

חקיקה ל כפופה, חקיקת המשנה פרטני, נוסח החקיקה הממשלה]נעשית ע"י  המשנ

 [.אחדואינה יכולה לסתור חוק ראשי, תהליך החקיקה קצר ונעשה בשלב  הראשית
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  –סמכות לתקן תקנות לשעת חירום ג'( 
בחוק יסוד הממשלה : לממשלה יש סמכות לתקן תקנות לשעת חירום ]במידה  34לפי סעיף 

ה/במצב שיש משבר כלכלי עולמי המשפיע על המדינה/במידה ויש אסון ופרצה מלחמ
 אקולוגי[, כדי להגן על המדינה/בטחון הציבור/ולאפשר המשך קיום שירותים חיוניים.

, דבר רק בידי הממשלהיש להדגיש כי הסמכות להתקין תקנות לשעת חירום נמצאת 
 .המעיד על עוצמתה של הממשלה ביחס לשתי הרשויות האחרות

תקנות שעת חירום יונחו על שולחן וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סמוך ככל האפשר 
 לאחר התקנתן.

 

 סוגים של תקנות שהממשלה יכולה לתקן בזמן חירום :  2ישנם 
ראש הממשלה  –על המדינה  איום חיצוניבמצב של     :(48תקנות לשעת חירום ) (5

חודשים  3-חירום. התקנות תקפות ל ]או שר שהוסמך לכך[, יכול לתקן תקנות לשעת

לצורך העניין  רק]הכנסת יכולה להאריך את התקנות עד לשנה[ + התקנות רלבנטיות 

שלשמן הן תוקנו, ואי אפשר לפגוע בדברים שהם לא רלבנטיים לעניין שלשמו הן 

 הוצאו.

 
על המדינה ]היכול   איום פנימיבמצב של   :( 45תקנות הגנה לשעת חירום ) (2

כתוצאה מאירועי פח"ע = פעילות חבלנית עויינת[, שר הביטחון יכול לפגוע  להיגרם

+  גם כאשר בשאר המדינה לא מוכרזת שעת חירוםבזכויות אדם בשטח מסויים, 

-שר הביטחון יכול להורות לכוחות הביטחון להטיל עוצר/להכריז על התאגדות כלא

 להטיל צנזורה.חוקית/גירוש מהארץ/החרמת רכוש/לערוך מעצרים מנהליים/

הממשלה לא עושה שימוש נרחב בתקנות לשעת חירום מאותן סיבות שאין לעשות 
שימוש נרחב בכלים של הדמוקרטיה המתגוננת ]על מנת שהממשלה לא תתרגל 

להשתמש בכלים אלו ותפגע שלא לצורך בגופים או קבוצות אחרות במדינה, ועל מנת 
ת ואז יהיה קשה למדינה ומוסדותיה שקבוצות שהוצאו מחוץ לחוק לא תרדנה למחתר

 לעקוב אחר פעילותן[.
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 1945ההבדלים בין תקנות לשעת חירום ותקנות ההגנה לשעת חירום           
 

קריטריונים 

 להשוואה

 1945תקנות ההגנה לשעת חירום   תקנות לשעת חירום    

 שלושה חודשים. תוקף

 עם חידושן ע"י הכנסת לשנה

 1945אז שנת מ

 קיימות מתקופת המנדט

בידי מי הסמכות 

להתקין את 

 התקנות

 שר הביטחון כל שר או רה"מ

כדי להגן על המדינה, ביטחון  מטרת התקנות

הציבור, וקיום אספקה של 

השירותים החיוניים בשעת 

 חירום

מקנות לשר הביטחון עוצמה רבה ע"י 

מתן סמכויות רחבות לשם הגנה על 

 הביטחון המדינ

הממשלה יכולה לשנות כל חוק  תוכן

או להפקיע אותו זמנית אלא 

 אם הוא מוגן

מאפשר לשר הביטחון להטיל עוצר, 

להגביל תנועה של אדם, להטיל צנזורה 

 ביטחונית ומעצר מינהלי

פגיעה בזכויות או 

 בעקרונות

עלול לפגוע בעקרון הפרדת 

הרשויות או בזכויות האדם 

 והאזרח

ת אדם רבות ]תנועה, עלול לפגוע בזכויו

 מידע, הליך הוגן[

 
 

 יש לציין כי : 
 א'. עקרון שלטון העם בא לידי ביטוי בסמכויות הממשלה להתקין תקנות לשעת חירום, משום 

 ששעת חירום היא בתוקף לשלושה חודשים מהחלטת הממשלה, ואם הממשלה רוצה להאריך      
 כלומר הרשות המבצעת פונה לרשות  שעת חירום, היא צריכה לבקש זאת מהכנסת,     
 המחוקקת, שבה יושבים הנציגים שהעם הריבון בחר, והממשלה מבקשת מנציגי העם רשות      
 להאריך את שעת החירום.     

 
 במאמץ למצוא איזון בין  חידוש חשוב, הוא 1979ב'. חוק סמכויות שעת חירום )מעצרים( משנת 

 נה ושלום הציבור לבין הצורך להבטיח את עקרונות שלטון הצורך להבטיח את בטחון המדי     
 החוק במדינה דמוקרטית. החוק קובע כי הסמכות לצוות על מעצר מנהלי נתונה לשר      
 שעות 48הביטחון בלבד. לרמטכ"ל נתנה סמכות לצוות על מעצר מנהלי ללא יותר מאשר      
 שצו המעצר המנהלי כפוף לביקורת בכך  הואהחידוש העיקרי שבחוק )אינה ניתנת להארכה(.      
 שעות מביצוע 48צו מעצר מנהלי מובא לאישור נשיא בית המשפט המחוזי תוך  שיפוטית.     
 המעצר, ואפשר לערער על החלטת נשיא בית המשפט המחוזי בפני בית המשפט העליון.     
 לביקורת, לאשר את הצו,  בסמכותו של נשאי בית המשפט המחוזי שבפניו הובא צו המעצר     
 חודשים, 6-לבטלו או לקצר את תקופת המעצר. תקופת המעצר המנהלי מוגבלת לפי חוק ל     
 חודשים או  3וניתן להאריכה רק באישור בית המשפט. צו מנהלי מובא לעיון שיפוטי מדי      
 דש התקף בתוך תקופה קצרה יותר, עפ"י קביעתו של בית המשפט )בעקבות החוק הח     
 בשטח מדינת ישראל, תוקנו והותאמו הצווים המסדירים  את המעצרים בשטחים. הסמכות     
 שהוענקה לשר הביטחון מוענקת לפקד כוחות צה"ל בשטחים.     
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 מיניסטריאלית : אחריות ו משותפת אחריות ממשלתית
במשטר פרלמנטרי האחריות המשותפת של  – משותפת אחריות ממשלתית

הממשלה כלפי הכנסת באה לידי ביטוי באחריות משותפת לממשלה כולה, כלומר רה"מ 
והשרים, אחראיים על מה שהממשלה עושה. הממשלה כולה נושאת באחריות לכל ההחלטות 

והפעולות שקיבלה, כגוף אחד. השרים לא יכולים לחלוק על פעולות רה"מ או על פעולות 
שלה, בפומבי. כלומר שר המתנגד להחלטות שרים אחרים שהתקבלו בהצבעת רוב הממ

הממשלה, יכול להשאר בממשלה ולהיאבק בתוכה נגד ההחלטה, אך אין הוא רשאי לצאת 
בפומבי נגד החלטות הממשלה. אם הוא מעוניין לצאת נגד החלטות הממשלה, עליו 

להתפטר ממנה. שר בממשלה או חברי כנסת הנמנים עם סיעה של שר, שהצביעו במליאת 
סת נגד הצעת הממשלה, או נמנעו מההצבעה בלי שקיבלו את הסכמת הממשלה לצעד הכנ

זה, דינו/ם כמי שהתפטר/ו מהממשלה. כלומר השרים וכן נציגי הסיעות של השרים בכנסת, 
חייבים להצביע בכנסת בעד החלטות הממשלה )הבעת אי אמון אינה מתקבלת כלפי שר 

אחריות הממשלתית מגביל את הממשלה, עקרון הבודד אלא כלפי הממשלה כמכלול(. 
 משום שהממשלה לא יכולה לקבל כל החלטה ואחר כך להתנער מתוצאותיה.

 
 

אחריות זו מוטלת על כל שר הממונה על ביצוע מדיניות  – אחריות מיניסטריאלית

משרדו ועל המנגנון המבצע את התפקידים שבתחום משרדו ]מהמנכ"ל ועד אחרון הפקידים 
אחראי לכל מה שנעשה בתחום משרדו, בין אם הדבר נעשה בידיעתו ובין  במשרד[.  השר

אם לא. אפילו דברים שנעשו במשרדו בניגוד למדיניותו הכללית ובניגוד להוראותיו, הם 
באחריותו.  אחריות מיניסטריאלית באה לידי ביטוי גם כלפי הכנסת. הכנסת וועדותיה 

שאילתא לשר. משמעות הדבר שהשר חייב  רשאיות לחייב שר להופיע בפניהן. או להגיש
להסביר כל מה שנוגע למשרדו. השר הוא המדווח לכנסת או לוועדותיה, והוא הנושא 

 באחריות של פעילות משרדו. 
 

בעקרון האחריות הממשלתית והמיניסטריאלית באים לידי ביטוי עקרונות דמוקרטיים, כגון : 
דת הצורך לתת דין וחשבון לעם ולנציגיו על שלטון העם ]הממשלה, וכן כל שר, צריכים במי

 מה שהם עשו[. הגבלת השלטון ]הממשלה או השרים לא יכולה להתנער מאחריותם[.  
 
 

 אחריות מיניסטריאלית   אחריות ממשלתית משותפת נקודות להשוואה       

 של השר הממונה של הממשלה כולה אחריות של מי ?

 הממשלה וכלפי הכנסת כלפי כלפי הכנסת בפני/כלפי מי ?

השרים חייבים לקבל את  מהות האחריות
 מרות הממשלה והחלטותיה

השר אחראי על הנעשה 
 בתחום משרדו

שר שמתנגד יכול לפעול רק  המשמעות וההשלכות
אחרת השר  ,בתוך הממשלה

צריך להתפטר מהממשלה. 
רה"מ יכול לפטר שר שהפר 

 את האחריות המשותפת 

על  השר חייב לדווח לכנסת
פעולות משרדו ולהשיב על 

שאילתות והצעות לסדר היום 
שקשורות לנעשה במשרדו. 

רה"מ רשאי להעביר שר 
מתפקידו בשל תפקודו של 

השר ]רה"מ צריך להודיע על 
 , לממשלה[.צעד שכזה
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 : בתי המשפט -הרשות השופטת 
שעובר על החוק  במשטר דמוקרטי, כולם ]אזרחים ורשויות השלטון[, כפופים לחוק ומי

 צפוי להעמדה לדין ולענישה. הרשות השופטת מגנה על שלטון החוק ודואגת שיתקיים. 
 

במטרה להבטיח שמערכת המשפט תתנהג על פי   –אי תלותה של הרשות השופטת 
אמות מידה של צדק ושוויון, ועל מנת שהציבור יאמין בניקיון כפיה של הרשות השופטת,  

המערכת המשפטית צריכה , כלומר : היה בלתי תלויהחובה שהרשות השופטת ת
 להיות כפופה אך ורק לחוקי המדינה ולשלטון החוק, ולא לשום גורם אחר.

 
במידה והרשות השופטת תיחשב ע"י הציבור כבלתי תלויה, יכול הדבר לפגוע באמון 

הציבור בהוגנות של כל ההליך המשפטי, דבר שעלול להביא לפגיעה קשה בשלטון 
 , ולגרום לכך שאנשים יפסיקו לציית לחוק.  החוק

 
, ניתן להשתמש באמצעים על מנת לשמור על אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת

 :הבאים 
 

 יכולה לבטל / הכנסת, לא הרשות המחוקקת –ריסון הרשות המחוקקת בנושא ביטול פסק דין א'. 
 . הכנסת רשאית שות השופטתע"י הרהתקבל בבית משפט מראש או בדיעבד פסק דין ש     
 לשנות את החוק, אך השינוי יהיה תקף רק לגבי הפסיקות הבאות של בית המשפט.     

    

 אסור לפרסם או לעסוק בנושא הנדון בבית המשפט, על מנת למנוע  -עיקרון הסוביודיצה ב'. 
 ם רבים השפעה ולחצים מצד התקשורת ודעת הקהל על השופטים בבית המשפט ]ישנם מקרי   
 המעידים שהעיקרון לא נשמר בישראל בקפדנות יתרה[.     
 

 שכר השופטים נקבע ע"י וועדת הכנסת, שכרם גבוה  -תנאי העסקתם של השופטים ג'. 
 לעבוד בעבודה נוספת ]בוודאי לא בדבר הקשור בפוליטיקה[,  שופטיםיחסית, אסור ל     
 השופטים יכולים לכהן ורק למלאכת השיפוט,  וזאת על מנת שהשופטים יהיו "פנויים" אך     
  וכך מובטח שלא יופעלו על השופט לחצים ואיומים שיפסיק את עבודתו כשופט,  71עד לגיל      

 בהסכמת נשיא רק אלא בניגוד לרצונו, לא ניתן להעביר שופט ממקום כהונתו למקום אחר,      
 המשמעתי, לשופטים יש חסינות ולא ניתן  בית המשפט העליון או על פי החלטת בית הדין     
 לפתוח נגדם בחקירה פלילית אלא בהסכמת היועץ לתבוע אותם בשל הוצאת לשון הרע, או      
  כך מובטח שהשופטים לא יחששו לפסוק את פסק דינם על פי החוק. המשפטי לממשלה.     

 
 : טים שכוללת ע"י הוועדה למינוי שופ תמניםהשופטים מ  -מינוי השופטים ד'. 
 בדרך זו רוב חברי שופטים ושני עו"ד[.  3נציגים של עולם המשפט ] 5 -שרים, ו 2ח"כ,  2     
 ניתן להבטיח שבחירת השופטים תיעשה הוועדה הם נציגים בלתי תלויים של השלטון, וכך      
 משיקולים מקצועיים ולא פוליטיים.     

 
              

 
 
 

 ירושלים. –במדינת ישראל יש בית משפט עליון אחד ומקום מושבו    בית המשפט העליון :

הפסיקה של בית המשפט העליון מחייבת את כל בתי המשפט הנמוכים ממנו וכן את רשויות 

 11בבית המשפט העליון יושבים השופטים בהרכב של שלושה עד  השלטון האחרות במדינה.

 בהתאם לחומרת הנושא.שופטים, 
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 המשפט העליון תפקידי בית
 

 

 בג"ץ –בית משפט גבוה לצדק                        בית משפט עליון לערעורים   

 דן בערעורים מהמחוזי. 
ברוב המקרים הכרעת בית 

המשפט העליון היא הכרעה 
סופית ואין מערערים אחריה. 

במקרים מיוחדים כאשר 
מערערים על פסיקת בית 

המשפט העליון ומבקשים דיון 
סף, מתכנס בית המשפט נו

 העליון בהרכב מורחב
 שופטים(.  9-11)

בית המשפט העליון כבג"ץ דן כערכאה ראשונה ואחרונה בעניינים 
שבין האזרח לרשויות השלטון. בג"ץ אינו פועל ביוזמתו, אלא רק 

 לאחר שפנו אליו. הפניה לבג"ץ היא באמצעות עתירה בכתב.
  עותר. –הפונה נקרא 

  משיבה. –פנית העתירה נקראת הרשות כלפיה מו
 

כאשר מוגשת עתירה לבג"ץ, השופטים  סדר הדין הנהוג בבג"ץ :
מקבל את  התורן בבג"ץשופט ה יכולים לקבלה או לדחותה.

 . [ובמקרים דחופים גם בביתו]העתירה בלשכתו 
 

הוא מעביר אותה  ,העתירה אינה מוצדקתאם השופט סבור כי 
רק שלושה שופטים יכולים ] .פטיםלדיון בפני הרכב של שלושה שו

 במקרה כזה אין אפשרות לערער. [,לדחות את העתירה

 

  , שהעתירה מוצדקתבמידה והוחלט   צו החלטי וצו על תנאי :
הרשות ואז הגוף שכנגדו עתרו ] "צו על תנאי"השופט יכול להוציא 

"המשיבה"[, חייב למסור תצהיר משפטי ובו תשובה השלטונית/
. בג"ץ יקיים , בתוך פרק זמן מוקצבו כלפיו בעתירהלטענות שהופנ

במקרה כזה, דיון משפטי על תשובת "המשיבה" ]שבו העותר 
והמשיבה חייבים להיות נוכחים[, ואז בתום הדיון, שופטי בג"ץ 

יחליטו אם לקבל את העתירה או לדחותה. אם העתירה התקבלה, 
שבו , "לטיצו הח"למתבטל הצו על תנאי שהוצא קודם לכן, והופך 

במידת הצורך, מורה בג"ץ למשיבה לפעול כפי שביקש העותר ]
לרשות השלטונית/למשיבה, על מנת  "צו ביניים"בג"ץ יכול להוציא 

 .  [להקפיא את המצב הקיים עד לסיום הדיון בעתירה
 

 
  בג"ץ מטפל רק בעתירות שהופנו אליו, ואינו יוזם פתיחות של תיקים או

 גיעו אליו לדיון במסגרת עתירה.דיונים בנושאים שלא ה

 

כאשר נושא מסויים מגיע לדיון בבית המשפט, ואין חוק שמתייחס לנושא הנדון,  חשוב לציין כי :

ניתן להבחין בשתי גישות עיקריות, בקרב שופטי בית המשפט העליון, למשמעות מרות החוק 

 ]לטיפול במקרה שכזה[ : 

 מפורש המתייחס לנושא הנדון בביהמ"ש, השופט  )במידה ואין חוק הגישה הפורמליסטית א'.

 נמנע מלהכריע ומעביר את הסוגיה לדיון ברשות המחוקקת להשלמת החקיקה(.     

 )במידה ואין חוק מפורש, השופט ינסה לפרש את החוק עפ"י הערכים  הגישה האקטיביסטיתב'. 

 דים משפטי, המחייב את וכך נוצר תק, הדמוקרטיים המקובלים בחברה בעת מתן פסק הדין     

 כל הרשויות(.     
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 לפרק השלישי בבחינה : –החומר לאשכול א' ]למגזר היהודי [ 
 

 השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל :
במגילת העצמאות נקבע כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אולם הבעייה היא 

המושג מדינה יהודית באותו אופן. בישראל ישנן  שלא כל הקבוצות החיות בישראל מפרשות את
 מספר גישות בסיסיות המפרשות את המושג "מדינה יהודית" על פי השקפת עולמן. 

 
בבחינת הבגרות תדרשו לזהות את הגישות הנ"ל ובמידת הצורך, אף להשוות בין 

, עליכן לעשות שימוש במאפיין עיקרי מסבירות את הגישהמאפייניהם. כאשר אתם 
 ליבה[ אחד, ובשני מאפיינים נלווים.]

    
 בטבלה המוצגת בעמוד הבא מופיעות שש גישות שונות הקיימות בחברה הישראלית. 

 כל גישה מפרשת על פי השקפת עולמה, כיצד אמורה להתנהג מדינת ישראל כמדינה יהודית : 

 
 ( מדינת 1

 התורה    
 ( מדינה 2

 דתית         
 לאומית    

 ( מדינת  3
 לאום     
 יהודית     
 תרבותית    

 ( מדינת 4
 העם     
 היהודי    

 ( מדינת 5
 היהודים    

 ( מדינת 6
 כלל     
 אזרחיה    

 

 חשוב לדעת כי : 
 א'( חמש הגישות הראשונות ]מדינת התורה, דתית לאומית, מדינת לאום יהודית תרבותית, העם

 מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית ומדגישות אתהיהודי ומדינת היהודים[, מתייחסות ל      
 . גישות אלו היו רוצות שבמדינת ישראל יהיה רוב יהודי והן תומכות  היסודות האתניים שלה      
 משום כך בחוקים המחזקים את הלאום היהודי בארץ ישראל ]כדוגמת חוק השבות[.      
  ליסודות הפוליטייםמתייחסת רק לעומת זאת הגישה השישית ]מדינת כלל אזרחיה[,      
 שכל האזרחיםומבקשת לבטל את הדגשת היסודות האתניים היהודיים של מדינת ישראל, כך      
 יוכלו להזדהות עימה. במדינה     

 
 

 ב'( הסדר בו מופיעות הגישות בנוי כך שבצד הימני ביותר נמצאת הגישה המדגישה הכי הרבה 
 הודית ]מדינת התורה[. וככל שאנו מתקדמים שמאלה בטבלה,את חשיבות קיום ההלכה הי     
 יש פחות ופחות דגש על המרכזיות של קיום ההלכה היהודית.     

 
 

 ג'( במידה ומבקשים להשוות בין :
 , יש לציין כי : הגישה הדתית לאומית והגישה של מדינת לאום יהודית תרבותית(1     

 ואילו גישת .הדתית ליהדותה של מדינת ישראל במובן הגישה הדתית לאומית , מתייחס        
 .התרבותימדינת לאום יהודית תרבותית, מתייחסת ליהדותה של מדינת ישראל במובן         

 , יש לציין כי : הדאגה של גישת העם היהודי היא למה גישת העם היהודי וגישת היהודים( 2    
 ואילו ההתייחסות של גישת מדינת היהודים היא , בא"י ובחו"לשקורה ליהודים הגרים         
 .בא"ירק למה שקורה ליהודים הגרים         

 
   

 ד'( ארבע הגישות המרכזיות ]מדינה דתית לאומית, מדינת לאום יהודית תרבותית, מדינת 
 העם היהודי ומדינת היהודים[, מנסות לשלב בין יהדות ודמוקרטיה, והמדינה לשיטתן היא      
 מדינה המחויבת לרעיון הציוני.     
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 הגישה     
 

 

 

 

 

 ההסבר

מדינת 
 התורה

 
-]מדינה דתית

 חרדית[

 

מדינה דתית 
 לאומית

 
 ]מדינה דתית[

 

 

מדינת 
לאום 

יהודית 
 תרבותית

 
 ]מדינה חילונית[

 

 

מדינת 
העם 

 היהודי
 

]מדינה 
 חילונית[

 

 

מדינת 
 היהודים

 
]מדינה 
 חילונית[

 

 

מדינת כלל 
 אזרחיה

 
]אין התייחסות 

 למרכיב הדת[
 

 

מאפיינים 

עיקריים 

 ]ליבה[

 קיימת     
 מחוייבות     
 להלכה     
 ולקיום     

מצוותיה, גם  
 ברשות היחיד 

]ולא רק     
 ברשות הרבים[

 . שאיפה שהחיים1
בישראל ברשות 
הרבים, יתבססו  
על ההלכה ]אין   

חדירה לרשות 
 היחיד[

הפסיקה . 2
בישראל  והחקיקה

יתבססו על 
עקרונות  המשפט 

 העברי
  

. המדינה היא 1
בעלת מדינה 

תרבות יהודית 
חילונית, 

נשענת על ש
יסודות וערכים 

מורשת המ
 היהודית

ומנסה לשלב 
בין  ערכים 
מהתרבות 

היהודית 
 וערכים

לאומיים, 
 תרבותיים 

 אוניברסאליים 
. כל אדם 2

בישראל יוכל 
לבחור את 

הערכים 
המתאימים לו, 

ם הוא שעל פיה
 יחיה

. המדינה 1
שמה דגש על 
שמירת הקשר 

בין היהודים 
בארץ ישראל 
ובין היהודים 
החיים בחו"ל 
]ע"י מוסדות 

קליטה 
ושליחים[, 

וזאת משום 
שישראל 

שייכת לכל 
היהודים 

 בעולם
. קיימת 2

הכרה בכך 
שיש מחוייבות 

הדדית בין 
היהודים 

הגרים בא"י 
ובחו"ל ]חוקי 

המדינה 
מבטאים את 

בות המחויי
 –לעם היהודי 
 חוק השבות[

. המדינה 1
שמה דגש על 

השגת  רוב 
יהודי 

 בישראל
. אופייה 2

היהודי של 
המדינה יקבע 

ע"י הרוב 
שיחיה 

 בישראל

. המדינה 1
שייכת לכל 

 האזרחים
. מדינה בה 2

הזהות 
הלאומית היא 
פוליטית ולא 

אתנית ]תהיה 
אוטונומיה 

תרבותית לכל 
 קבוצות הלאום[

 . המדינה לא3
מדגישה 
סממנים 

 אתניים יהודיים
. המדינה 4

 אינה ציונית
]על מנת שלא 
לתת עדיפות 

 ללאום כלשהו[

מאפיינים 

 נלווים

 . הרוב 1
במדינה צריך 

 להיות יהודי
. לא תומכת 2

בציונות משום  
שהיה צריך 

להקים מדינה 
רק לאחר בא 

 המשיח.
. המדינה 3

מחוייבת  
להלכה ולא 
 לדמוקרטיה

. מגמות 4
 לותהתבד

. הרוב במדינה 1
 צריך להיות יהודי

. המדינה 2
מחוייבת להלכה, 

לציונות 
 ולדמוקרטיה

 שאיפה. קיימת 3 
לכך שהמדינה 

תתנהג עפ"י 
 ההלכה

. למדינה יש ערך 4
דתי ]"אתחלתא 

 דגאולה"[.
. מתקיים שת"פ 5

 עם החילוניים

. הרוב 1
במדינה צריך 

 להיות יהודי
. המדינה 2

מחוייבת 
 לציונות

דינה . המ3
תתנהג עפ"י 

עקרונות 
 הדמוקרטיה

. הרוב 1
במדינה צריך 

 להיות יהודי
. המדינה 2

מחוייבת 
 לציונות

. המדינה 3
תתנהג עפ"י 

עקרונות 
 הדמוקרטיה

. המדינה 4
 חילונית

. המדינה 1
מחוייבת 

 לציונות
. המדינה 2

תתנהג עפ"י 
עקרונות 

 הדמוקרטיה
. המדינה  3

 חילונית

. מבטיחה 1
 שוויון לכל

המדינה  .2
תתנהג עפ"י 

עקרונות 
 הדמוקרטיה

. אין 3
התייחסות 

 למרכיב הדת

 מאפיינים נלווים(. 2)שים לב : כשמסבירים גישה, יש להסביר מאפיין עיקרי אחד ]ליבה[ + 
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 יהודים דתיים מול יהודים לא דתיים :  -השסע הדתי 
 

  הדתי לחילוני בין הציבור למתח ולמחלוקת "השסע הדתי חילוני מתייחס   הגדרה :
 האופי הרצוי של המדינה ומקומה של הדת בה". במדינת ישראל, על                 

 
 

 ניתן לחלק את הקבוצות השונות בשסע הדתי למספר קבוצות :
 

 כוללת בתוכה את :  -הקבוצה הדתית  א'.

 מהאוכלוסייה בישראל(  11% -חרדים )מהווים כ האורתודוכסים :     
 (.21%-15%ודתיים לאומיים )                             

 ]האורתודוכסים מקפידים על שמירת ההלכה ומצוות הדת היהודית בהתאם למסורת      
 היהודית שהתגבשה במהלך הדורות[.      

 
 רואים את ההלכה כתשתית ובסיס של החיים היהודיים, אך  –( 1.5%) הקונסרבטיבים     
 ריכה להתגמש בהתאם לעולם המודרני.מאמינים שההלכה צ     
      
 אינם רואים את עצמם כמחוייבים למצוות המעשיות שבהלכה  –( 1.3%) הרפורמיםו     
 היהודית. מבליטים את המצוות המצפוניות והמוסריות[.     

   
 ]הקונסרבטיבים והרפורמים בישראל מהווים פחות מאחוז אחד מהיהודים, ואילו      
 ילות היהודיות בתפוצות הם מהווים רוב מבחינה מספרית[.בקה      

 
 

 מבקשים לשמור על המורשת והמסורת  –( 51%-41%) הקבוצה המסורתית ב'.

 שבה לדת תפקיד חשוב, אולם הם אינם מחוייבים לאורח חיים דתי כוללני,  היהודית,      
 י[.ויש הבנה לחקיקה דתית ]כדי לשמור על שלימות העם היהוד      

 
 

 מדגישים את הזהות הלאומית ]ולא הדתית[.  –( 31%-25%) הקבוצה החילונית ג'.

 רוצים הפרדת דת ממדינה ומתנגדים לחקיקה דתית.     
 
 
 
 

 

לכל הקבוצות היא העובדה שכולן משתייכות ללאום היהודי, ורוצות לשמור על  המשותף
 קשר עם היהודים בתפוצות.

 
ביטוי במידת המחוייבות של כל קבוצה לקיום מצוות הדת,  בין הקבוצות בא לידי השוני

 במידת הזיקה של כל קבוצה למסורת ולאורח החיים הדתי, ובמחוייבות לרעיון הציוני.
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הגורמים ]הנושאים[ לשסע הדתי, עליהם חלוקים הציבור הדתי 
 והחילוני, הם :

 

 על הגישות למדינה יהודית  כאשר למדנו שילוב חקיקה דתית בחוקים של המדינה :  (1
 ראינו כי ישנן שתי גישות המתייחסות למדינת ישראל כמדינה יהודית במשמעות      
 הדתית, ואילו שלוש גישות מתייחסות למדינת ישראל כמדינה יהודית חילונית.     
 שתי הגישות הדתיות מתייחסות להלכה היהודית ולעקרונות המשפט העברי כאל      
 מחייב ]ולכן הן בעד חקיקת חוקים דתיים כגון : חוק בתי הדין הרבניים או חוק  דבר     
 החזיר[, לעומת זאת, שלוש הגישות החילוניות אינן רואות בהלכה ובמשפט העברי      
 כדבר מחייב ]והן רואות בחקיקה דתית כניסיון לכפייה דתית[.     

 
 נים כי יום השבת הוא יום מנוחה הדתיים טוע צביונה של השבת ברשות הרבים : ( 2

 מבחינה דתית ]ולכן אין לאפשר חילול שבת בפרהסיה, כגון : שימוש בתחבורה      
 ציבורית בשבת[. ואילו החילונים מתייחסים ליום השבת כיום מנוחה מבחינה      
 יום המיועד למנוחה מעבודה ולבילויים ]ולכן הם, לדוגמא : תומכים  -תרבותית      

 בשימוש בתחבורה ציבורית בשבת[.     
  

 הדתיים אינם מוכנים   הכרה במעמדם של הזרם הקונסרבטיבי והזרם הרפורמי : (3
 להכיר בזרם הקונסרבטיבי והרפורמי כזרמים שווים לזרם האורתודוקסי ואינם מכירים     
 מים בסמכות רבני זרמים אלו מבחינה דתית, במדינת ישראל ]העובדה ששני הזר    
 האלו מהווים פחות מאחוז אחד מהיהודים בישראל, מחזקת לטענת הדתיים את     
 עמדתם בנושא, מאחר והם טוענים שלא ייתכן שמיעוט קטן מאוד באוכלוסייה יתערב     
 בקביעת אורחות חייו של הרוב המוחלט מקרב היהודים בישראל[. ואילו הלא דתיים     
 לו מעמד זהה לזה של הזרם האורתודוקסי.    מוכנים להעניק לזרמים א    
 
 הדתיים וחלק גדול מהמסורתיים מקבלים את ההגדרה ההלכתית  הגדרת מיהו יהודי :( 4

 למונח "יהודי" ]הראשונים טוענים כי במידה ואדם מבקש להתגייר, עליו לעבור גיור     
 מצוות[.  על פי ההלכה, הכולל : ברית מילה, טבילה במקווה וקבלת עול    
 ואילו הלא דתיים מוכנים להרחיב את ההגדרה של מיהו יהודי על פי הזדהותו של פרט     
 עם העם היהודי ותרומתו למדינת ישראל גם אם הוא לא יהודי על פי ההלכה     
 ]האחרונים טוענים כי במידה ואדם מבקש להתגייר, יש להכיר בכל סוגי הגיור     
 ור הרפורמי, הכולל : ברית מילה, טבילה במקווה, ללא צורך הקיימים, כולל הגי    
 בקבלת עול מצוות[.     

  
 התומכים בגישת מדינת התורה תומכים במתן   שירות בחורי ישיבות חרדיות בצה"ל : (5

 פטור משירות בצה"ל לבחורי ישיבות חרדיות הלומדים בישיבות ו"תורתם אומנותם"     
 התורה מצווה את היהודי ללמוד  –ם ללימוד התורה[. לטענתם ]מקדישים את כל זמנ    
 תורה יומם ולילה, ולכן יש להתיר לבחורי הישיבות ללמוד תורה בהתאם לחופש הדת     
 וחופש המצפון שלהם. במידה והחרדים יידרשו להתגייס יפגע רצף לימוד תורה ויהיה     
 ופייה לאורח החיים החרדי.להם קשה להסתדר במסגרת חיים שלא מתאימה בא    
 השירות בצה"ל ביטוי לחוסר -לעומת זאת, שאר הגישות למדינה יהודית רואים באי    
 רצון של החרדים ליטול חלק שווה במטלות הלאומיות בישראל, פגיעה בשיוויון בין     
 כלל האזרחים במדינה וקריסה של תפיסת צה"ל כצבא העם.    
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 קצב האירועים המהיר של החיים  הרבני בפוליטיקה הישראלית : התערבות הממסד  (6
 בישראל מביא לכך שלעיתים מתפרסמים פסקי הלכה של רבנים שאינם תואמים את    
 ההכרעות הפוליטיות של השלטון הנבחר ]כגון : הפסק שאוסר לפנות את השטחים     
 ד החברה החילונית הטוענתביהודה שומרון ועזה[, ופסקים אלו מעוררים ביקורת מצ    
 כי התערבות הרבנים מהווה פגיעה בשלטון החוק בישראל. החרדים והדתיים מקבלים     
 בהבנה את התערבות הרבנים מאחר ששני המגזרים רגילים לשאול את דעתם במגוון     
 נושאים בחיי היומיום, ואילו החברה החילונית טוענת שהתערבות זו עלולה להיות     
 מסוכנת במידה ותהיה התנגשות בין פסיקת הרבנים ודעת ההלכה ובין החלטות     

 דמוקרטיות שהתקבלו על ידי נבחרי הציבור.    
 
 
 חלק גדול מהדתיים רואה בשטחים ביהודה שומרון ]ועד   סוגיית ההתיישבות ביש"ע : (7

 שחלה  גם עזה[, כשטחים בלתי נפרדים משטחי המולדת היהודית, –להתנתקות     
 עליהם קדושת ארץ ישראל מהתורה, ולכן אסור להחזירם לידיים של הערבים. לעומת     
 זאת חלק מהציבור החילוני מוכן לוותר על שטחים אלו תמורת שלום עם הערבים.    

 
 
 
 
 

 דרכי הביטוי של השסע הדתי :
 

  שת עוינותהרג( המחלוקות בין הדתיים והחילוניים הביאו לכך שבין הצדדים קיימת 1
 מילולית ופיזית כולל שימוש  אלימותשיכולה אפילו להידרדר לעיתים לכדי  וחשדנות    
 בסטריאוטיפים שליליים. בשל הרגשת העוינות והחשדנות בין הדתיים והחילוניים כל     
  אף צד אינו מוכן לוויתוראחד מהצדדים מרגיש מאויים על ידי הצד השני, ולכן     
 מחשש שכל וויתור לצד השני יביא להחלשתו. משום כך, מי שבוחן את כלשהו,     
 מערכת היחסים בין דתיים וחילוניים בישראל יכול לגלות כי בשל המתח הקיים בין     
 , שהיו יכולים להפחית לא מופעלים מנגנונים של משא ומתן ופשרההמחנות,     
 . משמעותית את רמות המתח בין הצדדים לשסע הדתי    
 
 ( במקום שהצדדים לשסע הדתי ינהלו ביניהם דו שיח אמיתי ורציני במטרה לפתור את 2

 המחלוקות הקיימות, שני הצדדים "מתחפרים בעמדותיהם" ועושים שימוש רב,     
 ובייחוד לבג"ץ ]בית הדין הגבוה לצדק, בירושלים[. בפניות לבית המשפט    
 שפט ]"משפטיזציה"[, אינו תורם לאיחוי ריבוי השימוש בשירותיהם של בתי המ    
 שלעיתים  -הקרעים בין הצדדים לשסע. הבעיה המרכזית המתעוררת במצב זה היא     
 הכרעת בתי המשפט עלולה להיות לטובת אחד הצדדים, ואז הצד הנפגע עלול שלא     
 לקבל את ההכרעה ]דבר הפוגע בעקרון שלטון החוק[.    
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 חית את רמת המתח בשסע הדתי על ידי : ניתן להפ
 

 , כלפי מגזרים באוכלוסייה ]מתן פטור לבחורי ישיבות בהעדפה מתקנת ( שימוש1
 חרדיות ש"תורתם אומנותם"[.    
 
 ביישוב שבו התעוררה בעיה בנושאי דת ומדינה ]כגון : פתיחת בית  לוקליזציה :( 2

 נסיעה בכביש ליד שכונות חרדיות  קולנוע/קניון בשבת, פתיחת בתי עסק בשבת,    
 בשבת וכדומה[, תועבר ההכרעה בנושא, להנהגת הרשות המקומית, שתקבל הכרעה     
 בנושא, בהתאם להרכב האוכלוסייה המקומית. בדרך זו ניתן להפוך את הבעיה     
 שהתעוררה ברשות מסוימת לבעיה מקומית ]לוקלית[, ולא לבעיה ברמה הלאומית.     
 
 ניתן להפחית ממידת המתח והחיכוך בין הצדדים על ידי מתן מידה וטונומיה :א( 3

 גבוהה של אוטונומיה לכל אחד מהצדדים, כדי שהם יוכלו לנהל את ענייניהם בצורה     
 עצמאית, בלי התערבות מוגזמת של גורמים אחרים ]לדוגמא : במשך שנים רבות מאז    
 ל הדתיים במועצות הדתיות, משום שהרכב קום המדינה נשמרה האוטונומיה ש    
 המועצות הדתיות נטה תמיד לטובת הדתיים. האוטונומיה של הדתיים במועצות     
 תשל"א  –הדתיות נשמרה אודות להרכב שנקבע בחוק שירותי הדת היהודיים     
 (, הקובע שמשרד הדתות )שהיה בדרך כלל בידי המפלגות הדתיות(, ימנה 1971)    
 יתמנו על ידי הרבנות המקומית )שדאגה כמובן 11%מחברי המועצה הדתית,  45%    
 התמנו על ידי הרשות המקומית. 45%למנות אנשים דתיים לתפקיד(, ורק     
 
 הסכם הסטטוס קוו בין הדתיים והחילוניים  שימוש בדגם של הסכם הסטטוס קוו :(4

 , 1947ציגי אגודת ישראל בשנת בישראל ]שמקורו במכתב שבן גוריון הפקיד בידי נ   
 המתייחס לנושא השבת, האישות, הכשרות והחינוך[, הוא דוגמא מובהקת להסכמיות      
 בחברה הישראלית. ניתן להיעזר בדגם זה ולחקותו אף בסוגיות אחרות שעולות על     
 הפרק בנושאי דת ומדינה, ולהימנע מקבלת הכרעות חד צדדיות בנושאים שנויים     
 במחלוקת, ללא הסכמת כל הצדדים לשסע בעניין.   

. 


