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  תוכן העניינים

  ודמוקרטית מדינה יהודית -ישראל מדינת 
  9  היסודות לקיומה של מדינה 1פרק 

  15  לקראת הקמתה של מדינת ישראל  2פרק 

  25  והכרזת העצמאותהקמת מדינת ישראל  3פרק 

  מדינה יהודית -מדינת ישראל 
  33  מדינה לאום ומדינות לאום 4פרק 

  38  סוגיית הזהות של אזרחי ישראל 5פרק 

  42  מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית 6פרק 

  53  מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות 7פרק 

  61  גישות שונות לאופייה של מדינת ישראל 8פרק 

  68  המיעוטים וזכויות המיעוטים בישראל 9פרק 

  79  השסעים בחברה הישראלית 10פרק 

  מדינה דמוקרטית - מדינת ישראל
  95  והרעיון הדמוקרטי דמוקרטיהה מושג 11פרק 

  103  גישות חברתיות כלכליות לדמוקרטיה 12פרק 

  112  עקרון שלטון העם 13פרק 

  121  עקרון הכרעת הרוב 14פרק 

  126  החוק במדינה דמוקרטית שלטון 15פרק 

  132  זכויות האדם והאזרח בדמוקרטיה 16פרק 

  149  מאפייני תרבות פוליטית דמוקרטית 17פרק 

  154  עקרון הגבלת כוחו של השלטון 18פרק 

  163  גבולות ניצול הדמוקרטיה 19פרק 

  168  דמוקרטיה בעידן הגלובליזציה 20פרק 

  174  למה דמוקרטיה  21פרק 
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  ופוליטיקה במדינת ישראל משטר
  183  היסודות החוקתיים של מדינת ישראל 22פרק 

  191  אזרחות במדינת ישראל 23פרק 

  201  מפלגות וקבוצות אינטרס בישראל 24פרק 

  209  הבחירות לכנסת בישראל 25פרק 

  215  הרשות המחוקקת -הכנסת  26פרק 

  227  הרשות המבצעת -הממשלה  27פרק 

  245  הרשות השופטת - המשפט מערכת  28פרק 

  261 עירוב סמכויות בהפרדת רשויות בישראל 29פרק 

  265  השלטון המקומי והרשויות המקומיות 30פרק 

  275  נשיא המדינה 31פרק 

  285  פיקוח וביקורת השלטון בישראל  32פרק 

  293  תקשורת ופוליטיקה בישראל  33פרק 
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  ישראלמדינת 
   

  יהודית מדינה
  

  וקרטיתודמ

  
  

  היסודות לקיומה של מדינה 1פרק 

  לקראת הקמתה של מדינת ישראל  2פרק 

  הקמת מדינת ישראל והכרזת העצמאות 3פרק 
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  משטר - לאום -מדינה  -מבוא 
  מדינית תדם יוצר לעצמו מסגרהא

וכבר  ,בני האדם כיצורים חברתיים ניסו תמיד ליצור לעצמם מסגרות חברתיות

ששיפרו את אורח  ,בתקופה קדומה יצרו מסגרת של משפחה ומסגרת של שבט

  חייהם והביאו להם ביטחון.

ובנו לעצמם יישובי קבע שחייבו  ,התיישבו ,בני האדם הפסיקו לנדוד עם הזמן

שחל שינוי החיים של שיתוף פעולה בינם לבין עצמם.  אותם לסגל לעצמם אורח

בני  ביטחונם הביאו אתעל מור על קיומם ובאורח חייהם והצורך שלהם לש

   מדינה. שלליצור מסגרת  האדם

(פוליס)  עיר מדינהיתה של יה העתיקה המסגרת הנפוצה ביותר הבתקופ

שחלק מהן אף הקימו אימפריות (בבל, רומא ועוד). מסגרות אלו של עיר מדינה 

יונית הרעתפיסה השתנתה האולם עם הזמן  ,המשיכו לשגשג גם בימי הביניים

  המדינה.מסגרת  לגבי

תחילה באירופה ולאחר מכן ב ,בעת החדשה, החלו להתגבש מדינות שונות

  נוצרה המדינה המודרנית כפי שאנו מכירים כיום. ביבשות אחרות, ועם השנים 

וכלוסייתן, שטח שלהן, היקף אהגודל  מבחינת אחת מהשניה שונות ,מדינות

אולם המשותף לכולן הם חמשת . שלהן ועוד אופי השלטוןמבנה החברה, 

  היסודות החיוניים לקיומה של מדינה. 
  

  לקיומה של מדינה החיונייםהיסודות 

  חיוניים:יסודות  חמישהקיומה של מדינה מבוסס על 
  שטח (טריטוריה). 1

הוא תחום גיאוגרפי קבוע שגבולותיו מוכרים על ידי מדינות  המדינה שטח

 זה כולל:  אוגרפייג םובו יושבת האוכלוסייה. תחו ,העולם

 שטח קרקעי מוגדר.  •

 המרחב האווירי שמעל השטח הקרקעי המוגדר. •

אוגרפי הקבוע בתוספת מרחק מסוים יחופי הים שבגבולות התחום הג •

(תחום המים  של המדינה "מים טריטוריאליים"בתוך הים שנקרא: 

 . ק"מ) 11-הטריטוריאליים של ישראל כ

 היסודות לקיומה של מדינה - 1פרק
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  לקראת הקמתה של מדינת ישראל
  הרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל

מעמדם היה תלוי העולם, כאשר שנים רבות היה מפוזר העם היהודי בארצות 

גרמו שהתחוללו בקרב העמים  תמורותבחסדי השלטון במדינה בה חיו. 

  .התחדשותם הלאומית במולדתם ההיסטורית בתהליך להתחיל יהודיםל
  התגבשות הלאומיות היהודית

השפיעה גם על  18-בסוף המאה ה התעוררות הלאומיות בקרב עמי אירופה

קראו שבין הראשונים שהחלו לפעול לחידוש התגבשותם הלאומית.  ,היהודים

 - 1798( אלקלעי יהודההרב  :לארץ ישראל היו - לדתומולעם היהודי לחזור ל

) 1875 - 1812( משה הס) והפילוסוף 1874 - 1795( קלישר צביהרב ), 1878

  .מבשרי הציונותשזכו לכינוי 

בעיר קטוביץ'  תנועת חובבי ציוןשל  התכנסה ועידת יסוד 1884בשנת 

חידוש שראל ועלייה לארץ יל דחפו לילינבלוםו פינסקר שמנהיגיהבגרמניה, 

 הייתה ההתארגנות היהודית העולמית הראשונה תנועה זו ההתיישבות בה.

  .בעידן המודרני
  הקמת התנועה הציונית

בו הקונגרס הציוני הראשון כינוסו של את  בנימין זאב הרצל יזם 1897בשנת 

שקבעה כי  תוכנית בזל קיבלה את אשר התנועה הציונית של הקמתה הוכרזה

   היא: מטרת הציונות

  
  
  

ניסחו את מטרת הציונות בזהירות רבה. שלושה מנהיגי התנועה הציונית 

  זה: ה בניסוח מושגים מרכזיים בעלי משמעות יש

  

  

  

 לקראת הקמתה של מדינת ישראל - 2פרק 

 בארץ ישראל בית מולדת לעם היהודי להקיםהציונות שואפת "
  ."מובטח לפי משפט הכלל

  בית מולדת

כדי  מדינהבא במקום המושג 

ולהסתיר  לא לעורר התנגדות

  המטרה האמיתית. שזו

  בארץ ישראל

הציונות רואה בארץ ישראל 

של  את הטריטוריה הלאומית

 .העם היהודי

  לפי משפט הכלל

 .בהסכמת אומות העולם

הציונות רוצה לקבל הכרה 

  בינלאומית.
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 הכרזת הקמת המדינה

  
  הקמתה של מדינת ישראל

במהלך המלחמה בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית בארץ, התחילו מנהיגי 

היישוב בהכנות להקמת המדינה. לצורך כך התקבלה החלטה להקים שני 

  מוסדות מרכזיים: 

חברים המייצגים את מגוון הדעות  37בה יהיו  - "הזמנית "מועצת העם •

  בתנועה הציונית ובהנהגת היישוב בארץ.

 13ובה יהיו  "ממשלה זמנית"שתהיה מעין  - "הזמנית נהלת העם"מִ  •

  חברים ממועצת העם. בראשה נבחר לעמוד דוד בן גוריון.

לדיון בסוגיות שונות לקראת  הזמנית נהלת העםמִ התכנסה  1948במאי  12-ב

  ת המדינה כמו: מה יהיה שם המדינה, מה יהיו סמליה ועוד. ההכרזה על הקמ

העם הזמנית, התלבטו האם להכריז על הקמת המדינה מיד עם  נהלתמִ חברי 

צאתם של הבריטים מהארץ. החשש שלהם היה שהיישוב היהודי לא יחזיק 

  מעמד נגד פלישה של צבאות מדינות ערב. 

התכנסו  1948במאי  14 תש"ח ה' באייר לבסוף התקבלה החלטה, וביום שישי

נהלת העם הזמנית הכריז חברי מועצת העם בתל אביב, ודוד בן גוריון ראש מִ 

  על הקמתה של מדינת ישראל וקרא בהתרגשות רבה את מגילת העצמאות. 

ברמקולים לאלפי האנשים שהמתינו מחוץ לאולם,  טקס הכרזת המדינה הועבר

ולרבבות אחרים ברחבי 

דורי הארץ באמצעות שי

הרדיו. לאחר סיום הטקס 

יצא בן גוריון אל הקהל הרב 

שהמתין בחוץ והתקבל 

בתשואות ובקריאות עידוד. 

ברחבי המדינה יצאו 

התושבים אל חוצות 

הערים, רקדו ושרו לכבוד 

  המדינה שזה עתה נולדה. 

 קמת מדינת ישראל והכרזת העצמאותה - 3פרק 

בן גוריון מכריז על 
הקמתה של מדינת 

  ישראל
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  ישראלמדינת 
   

  מדינה
   

  יהודית
  

  מדינה לאום ומדינות לאום 4פרק 

  סוגיית הזהות של אזרחי ישראל 5פרק 

  ני מדינת ישראל כמדינה יהודיתמאפיי 6פרק 

  מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות 7פרק 

  גישות שונות לאופייה של מדינת ישראל 8פרק 

  המיעוטים וזכויות המיעוטים בישראל 9פרק 

  השסעים בחברה הישראלית 10פרק 
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  מהי מדינה?

גוררים בטריטוריה מוגדרת, ולו מוגדרת כארגון חברתי של אנשים המת מדינה

  שלטון מרכזי המפעיל את סמכותו על אוכלוסייה קבועה.

סמכות בלעדית לקבל החלטות המחייבות את האוכלוסייה, לקבוע יש לשלטון 

שקיבל הכרה בינלאומית מדיניות, לחוקק חוקים ולאכוף את ביצועם. שלטון 

ות הפנים ומדיניות החוץ הוא ריבוני לקבוע את מדיני המדינות החברות באו"םמ

  מדינה אחרת.  שתהיה התערבות שלמבלי ה מדינהשל 

 המדינה והשלטון בה. אופייה שלקובע את  מדינהבהאוכלוסייה הרכב 

רוב כאשר אך,  .קבוצות אתניות שונות אוכלוסייה של מדינה יכולה לכלול

ת נה הופכהמדי ,לאוםקבוצה אתנית המגדירה עצמה כל האוכלוסייה משתייכת

  לאום אשר יש בה מיעוטים אתניים.הלהיות מדינת 
  

   ?קבוצה אתניתמהי 

. קבוצה אתנית היא קבוצה שלכל (אומה) "עם" פירושובשפה היוונית  "אתנוס"

כמו: השייכים להם מלידתם ואינם ניתנים לבחירה  חבריה יסודות משותפים

  מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה ודת. 
אלא היא חלק  ,במדינה משלהם צמאותלעקבוצה אתנית אינה שואפת 

כמו למשל הצ'רקסים והדרוזים בישראל  מהחברה במדינה בה היא נמצאת.

  הרואים עצמם חלק מהחברה הישראלית.
  

  מהו לאום?

שואפים ו מאפיינים משותפים שיש להםאנשים  תקבוצ הוא (אומה) לאום

 מדינהבמסגרת של  )הזכות לקבוע את השלטון שלהם( עצמית להגדרה
   .מוגדרת בזיקה לטריטוריה מסוימתו ריבונית

המאפיינים שהשנים התגבשו קבוצות של אנשים ללאומים שונים  הלךבמ

   הם היו:המשותפים של

  השפה הרשמית הנותנת ביטוי למסורת ולתרבות של הלאום.  -שפה  •

השורשים של האנשים המצביעים על השתייכות ועל ייחוס  -מוצא  •

  לדורות הקודמים.

 לאום ומדינות מדינה לאום - 4פרק
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  מדינת ישראל מדינה יהודית - 'בפרק 

  מהי זהות?

עצמו, ועל פיהם את  שבאמצעותם אדם מגדיר זהות היא מכלול המרכיבים

מבחינה  חברהקבוצה או ל שייכותאדם לאחרים. הזהות מאפשרת  מזהים אותו

  תרבותית, דתית ולאומית.

  בזהות של אדם יש שני מרכיבים עיקריים:

אלו מרכיבים השייכים לאדם מעצם  -מרכיבים מולדים (שיוכיים)  •

העובדה שהוא נולד איתם, והם נחשבים בלתי ניתנים לשינוי. כמו למשל: 

  מין, מוצא ועוד.

אלו מרכיבים שאותם רוכש האדם במהלך חייו. כמו  -בים נרכשים מרכי •

  למשל: מקצוע, מקום מגורים ועוד.

סוציולוגים אומרים שזהות מורכבת 

  : מעגלים מחמישהלמעשה 

 המעגל האישי -הפנימי המעגל  .1

  .של האדם

המעגל  -המעגל המקיף אותו  .2

  . המשפחתי

המעגל  -המעגל העוטף אותו  .3

 החברתי. 

מעגל  -ף אותו מעגל העוטה .4

 .הזהות הלאומי

  הות האנושי.הזמעגל  - המעגל החיצוני הוא .5

כל אדם שייך בו זמנית למספר מעגלי זהות, ולכן בכל חברה יש שילוב של 

  מקומה ומרכזיותה של כל זהות. בחברה ידועכש ,זהויות שונות

חייו בהשפעת הסביבה או שינוי  הלךאדם יכולה להשתנות במהות של הז

  שלו הנובעות מבחירה אישית. בהעדפות 

באופן שהם מגדירים את עצמם. הבחירה של  הואאנשים שונים השוני בין 

זיקתו של האדם לקבוצות  האדם להדגיש מרכיבים מסוימים בזהותו מציינת את

 ישראלסוגיית הזהות של אזרחי  -5פרק 
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על הקמת מדינה יהודית בארץ מכריזים בזאת "אנו : נאמר מאותבמגילת העצ

באים לידי מדינת ישראל מאפייניה היהודיים של  היא מדינת ישראל". ישראל

   היבטים שונים: בשלושה ביטוי

  היבט משפטי
של מדינת מאז הקמתה  .מדינהבהקיימים  םחוקיהיבט משפטי קשור ל

את אופייה חוקים שונים המבטאים הכנסת חוקקה ישראל כמדינה יהודית 

    .: דת, לאום ותרבותתחומיםבשלושה של ישראל היהודי 

 
  דתייהודי  אופי בעליחוקים . 1

 שבועייום מנוחה קובע  - 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

ולמוסלמים ולשאר הדתות יום שישי או  יום שבת את םליהודי במדינה.

  .להעסיקם בעבודה יום זה הוא יום מנוחה של העובדים ואסור. יום ראשון

מעניק  - 1953-תשי"ג (נישואין וגירושין), חוק שיפוט בתי דין רבניים •

 יני נישואין וגירושין בין יהודיםסמכות ייחודית לבתי דין רבניים לדון בעני

  .היהודית על פי ההלכה

 אוסר על גידול חזירים בארץ - 1962-תשכ"ב ,חוק איסור גידול חזיר •

  .חוק כמקומות שמותר לעשות זאתפרט למקומות המפורטים ב

אוסר על בעלי עסקים  - 1986-תשמ"ו (איסורי חמץ), חוק חג המצות •

  פסח.חול המועד במשך כל ימי  יג חמץ בפומבי למכירה או לצריכהלהצ
  לאומייהודי  עלי אופיחוקים ב. 2

באשר הוא מעניק את הזכות לכל יהודי  - 1950-תש"י ,חוק השבות •

ת ישראל ולקבל אזרחות ישראלית. זכות זו ולהיקלט במדינלעלות 

  מוענקת גם לבן/בת הזוג, לילדיו ולנכדיו ולבני זוגם. 

למדינה מאפשר  - 1950-, תש"יעוזריהםבחוק לעשיית דין בנאצים ו •

להעמיד לדין נאצים ועוזריהם על פשעים שפשעו נגד היהודים בתקופת 

  .מלחמת העולם השנייה

 כמדינה יהודית ישראלמאפייני מדינת  - 6פרק 

 משפטי היבט

 חוקים במדינת ישראל המבטאים מדינה יהודית
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  יהודים בתפוצותה

כבר אלפי שנים. היהודים התקיימו בגולה  )בגולה(העם היהודי מפוזר בתפוצות 

מציאות זו ו ,שונים בארצות שונות עמיםנפרדות בקרב  במסגרת של קהילות

ה לקיבוץ יהודית הפתוח על אף שנוסדה מדינת ישראל כמדינה ,נמשכת גם כיום

  גלויות ומעודדת עלייה לארץ.

מיליון  13-מספר היהודים בעולם הוא קצת יותר מ ,גורמי מחקר שוניםעל פי 

במדינות שונות  20%-בארה"ב ו 40%, חיים בישראל 40%-כאשר כנפש, 

  אלא בתפוצות. רוב העם היהודי אינו חי במדינת ישראל. כלומר, עולםב
  0820ת בשנ - בתפוצות  םקהילות היהודי

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ויתר  ,שתי הקהילות הגדולות של העם היהודי כיום נמצאות בישראל ובארה"ב

   .ברחבי העולם העם היהודי מפוזר בקהילות שונות במדינות שונות
  

  זהות יהדות התפוצות

המשתייכים  ,יהודית יתדתזהות עצמם כבעלי מזהים רוב יהודי התפוצות 

   .מתרבותה ומורשתהומהווים חלק  למדינת המוצא שלהם

ההתבוללות הגדולה בקרב יהודי התפוצות שבאה לידי ביטוי בנישואי תערובת, 

והתרופפות הקשר שלהם עם מוסדות הקהילה היהודית, גורמת להטשטשות 

עליהם לשמור על זהותם  המקשוזה  הם,של היהודיים המאפיינים האתניים

 והעם היהודי בתפוצות ישראלמדינת  - 7פרק 
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  "יהדותמושג "ה תתפיס

 2-היהדות התפתחה באלף ה השלובים יחד. דת תרבות ולאום :היהדות היא

 ,בני ישראל ,עברים אשר המשתייכים אליה נקראו: לפנה"ס אצל קבוצה אתנית
בטריטוריה גיאוגרפית עוד בימי קדם קבוצה זו התיישבה והתבססה  .יהודים

   ארץ ישראל.שנקראת על שמה והיא: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 בחברה הישראליתשונות והשקפות  גישות

החברה הישראלית היא חברה רב עדתית ורב תרבותית, הכוללת קבוצות שהן 

הלאומית, הדתית, העדתית, והפוליטית לגבי אופייה הרצוי  ונות זו מזו בגישתןש

בנוגע לזהותה הדתית תרבותית, זהותה הלאומית וזהותה של מדינת ישראל 

   . האזרחית

ישראל ניתן להבחין בין קבוצות של דתיים, מסורתיים וחילונים חברה בב

נובעים מהדת, המסורת המגדירים את זהותם על פי ערכים, סמלים ומנהגים ש

החילוניים אין בהכרח ו המסורתיים ,והתרבות היהודית. אולם, גם אצל הדתיים

לגבי  גישתםבין לבקבוצות השונות בין הזהות האישית של האנשים  התאמה

  זהותה של המדינה.

 ישראלגישות שונות לאופייה של מדינת  - 8פרק 

 יהדות
  דתיהדות כ

מערכת של מצוות  כוללת

תב בתורה שבכן שמקור

על  פה ובתורה שבעל

פיהם קבעו חכמי ישראל 

.היהודית "ההלכה"את

  יהדות כתרבות

כוללת מרכיבים של שפה 

ייחודית, ספרות ענפה של 

פילוסופיה יהודית, מנהגים 

ומוסכמות חברתיות להם 

שותפים כל בני העם היהודי.  
  יהדות כלאום

כוללת את כל המרכיבים 

היוצרים זהות לאומית לבני 

היהודי ברחבי העולם.   העם

הזהות הלאומית והזיקה 

לארץ ישראל היו הבסיס 

להקמתה של מדינת ישראל 

היהודי. הלאום כמדינת
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  מהו מיעוט?

מוצא, שפה, שחבריה קשורים ביניהם בקשרי  מיעוט הוא קבוצה אתנית

, בתוכה הם חייםהם שונים מיתר אוכלוסיית הרוב היסטוריה דת ותרבות, 

מעמד  ם בעלוה ,באוכלוסיית המדינה קטן מזה של אוכלוסיית הרוב םמספר

  מוכר במדינה.

עקב  במקומות שונים בעולם נוצרו מיעוטים האנושית במהלך ההיסטוריה

  שינוי גבולות בין מדינות ועוד.  כיבושים,הגירה, 

מצב זה רכזי. מדינות בעולם יש מיעוטים החיים בתוך הלאום המהכיום, ברוב 

הפוליטיות זכויות ה מבחינת הפך לאחת הבעיות המרכזיות במדינות דמוקרטיות

המדינות העניקו לשמור על חברה מלוכדת כדי  המיעוט.והתרבותיות של 

במנהגים, במסורת  והכירו שבתוכם, שיוויון זכויות מלא למיעוטיםהדמוקרטיות 

   .ובצרכים הייחודיים שלהם

תפים במדינה, חייב הרוב לגלות סובלנות כלפי השונות של כדי לקיים חיים משו

להכיר בסמלי המדינה ומוסדותיה המזוהים  חייבבמדינה המיעוט, ואילו המיעוט 

  עם הרוב. 
  

  שבתוכה מיעוטיםב ישראלההכרה של 

על שלה בהכרזת העצמאות הכריזה מדינה יהודית ודמוקרטית כמדינת ישראל 

   :באופן הבא ומיים בתוכההכרה בקיומם של מיעוטים לא

  תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; •

  תשמור על המקומות הקדושים וחופש פולחן לכל;  •

   תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות; •

לבני  -הדמים הנערכת עלינו זה חודשים -גם בתוך התקפת -אנו קוראים  •
ישראל לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין העם הערבי תושבי מדינת 

המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל 
  ."מוסדותיה, הזמניים והקבועים

שהיא גם מדינתם של אזרחיה בני  ,היהודי ת הלאוםבכך קבעה ישראל כמדינ

  חיים בתוכה. ההמיעוטים 

 ישראלב וזכויות המיעוטים המיעוטים - 9פרק 
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  ?"שסע"מה מציין המושג 

מציין קו גבול חברתי החוצה חברה ומפריד אותה למחנות  "שסע"המושג 

  קיימים מתחים, מחלוקות וחיכוכים.שביניהם מת ,שונים

 קיימים ,בחברה דמוקרטית הכוללת בתוכה קבוצות שיש להן השקפות שונות

לכן החברה חייבת לאמץ גישה . שסעים שונים הנובעים מהשונות של הקבוצות

ויאיימו על  לא יעמיקו אלושסעים כדי שסובלנית וכיבוד השונות של האחר 

  של המשטר הדמוקרטי.הלכידות החברתית ועל היציבות 

  את השסעים נוהגים לחלק לשני סוגים:

נוצר כאשר אנשים השייכים לקבוצה אחת בשסע מסוים  -שסע צולב  •

ממוצא אתיופי  משתייכים לקבוצה אחרת בשסע אחר. דוגמה: יהודי

  נמצא גבוה בסולם החברתי כלכלי.

נוצר כאשר אנשים השייכים לקבוצה אחת בשסע מסוים,  -שסע חופף  •

שתייכים לאותה קבוצה בשסע אחר. דוגמה: יהודי ממוצא אתיופי נמצא מ

  נמוך בסולם החברתי כלכלי.

שסעים חופפים גורמים להחרפת המתחים והמחלוקות בין הקבוצות השונות 

  בחברה הדמוקרטית. 
  

  השסעים בחברה הישראלית

  בחברה הישראלית קיימים מספר שסעים המבטאים את המחלוקת בחברה:

  בין הרוב היהודי למיעוט הערבי. -מי שסע לאו •

  .חילוניםבין יהודים דתיים ליהודים  -שסע דתי  •

  .אשכנזים לספרדיםבין  -שסע עדתי  •

 .בין תומכי "הימין" לתומכי "השמאל" -שסע אידיאולוגי פוליטי  •

  יש הטוענים כי בחברה הישראלית קיימים גם השסעים הבאים:

 עניים.בין עשירים לבין  -שסע מעמדי חברתי  •

 בין מרכז לפריפריה. -שסע גיאוגרפי  •

  בין נשים וגברים. -שסע מגדרי  •

 יתישראלבחברה ה השסעים -10פרק 
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  ישראלמדינת 

מדינה 

  תידמוקרט
  

  מושג הדמוקרטיה והרעיון הדמוקרטי 11פרק 

  כלכליות לדמוקרטיהגישות חברתיות  12פרק 

  עקרון שלטון העם 13פרק 

  עקרון הכרעת הרוב 14פרק 

  שלטון החוק במדינה דמוקרטית 15פרק 

  זכויות האדם והאזרח בדמוקרטיה 16פרק 

  מאפייני תרבות פוליטית דמוקרטית 17פרק 

  עקרון הגבלת כוחו של השלטון 18פרק 

  גבולות ניצול הדמוקרטיה 19פרק 

  רטיה בעידן הגלובליזציהדמוק 20פרק 

  למה דמוקרטיה  21פרק 
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 אסיפת עם ביוון העתיקה

  שלטון העם ןקרויע - 'ופרק 
  ה?דמוקרטימהי 

ומשמעותו  שלטון - קרטוס, עם - דמוס :יווניתהשפה המ בא דמוקרטיה מושגה

חברתית במסגרתה מוסכם כי וא באמנה ההדמוקרטי מקור הרעיון  .שלטון העם

היטיב לנסח זאת אחד מגדולי הנשיאים י העם למען העם. המדינה קמה על יד

), שאמר כי משמעות הדמוקרטיה 16-(הנשיא ה אברהם לינקולןשל ארה"ב, 

  העם למען העם".  בידי"ממשל של העם היא: 
 5-ראשיתה של הדמוקרטיה בתחילת המאה ה

שם לפני הספירה באתונה שביוון העתיקה, 

 אזרחיםהלידי ביטוי בהתאספות כל ה אבהיא 

שקיימו דיון פומבי  של הפוליס (עיר מדינה)

באופן והיו שותפים  ,בבעיות שעל סדר היום

 באמצעותשהתקבלו  ההחלטותבקבלת  ישיר

לכן  .החלטת הרובעיקרון הצבעה על פי 

  . "דמוקרטיה ישירה"כונתה  דמוקרטיה זו
  

  רעיון האמנה החברתית

בעת החדשה,  ה האנושיתהוא רעיון שהתגבש בחבר האמנה החברתיתרעיון 

  והוא מבטא את התפיסה שנוצרה לגבי מהות המדינה המודרנית. 

טענו כמו: תומס הובס, ג'ון לוק ואחרים פילוסופים שונים בעידן המודרני 

הטבעי היו חופשיים וללא  בני האדם במצבם ,שבחברה האנושית בעבר

בשלב כלשהו  היו נתונים לסכנת חיים וחוסר ביטחון. עם הזמן,מסגרת, אך 

החליטו בני האדם לשנות את מצבם וליצור לעצמם חברה חדשה ומאורגנת עם 

 שתסדיר את מערכת היחסים אמנה חברתיתחוקים ועם שלטון במסגרת של 

  החברה לבין המדינה.בין 

חירותם של בני האדם הינה ש טען 17-אנגלי מהמאה הפילוסוף  ג'ון לוק

(שבני האדם הקימו) החליטה  חברההטבעית ואינה תלויה בגורם כלשהו. 

. של כל פרט בחברהכדי לשפר את תנאי החיים והביטחון  ליצור מדינה ושלטון

הדמוקרטי והרעיון מושג הדמוקרטיה -11פרק 
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כל  .הנובעות מהמתח הקיים בין חירות ושוויון ישנן שתי גישות לדמוקרטיה

היא שאיך י את הגישה הרצויה לה על פלעצמה  מתאימהדמוקרטית מדינה 

  . כלכליחברתי בתחום ה תנהלעוניינת להמ
  

  הליברלית גישהה

ויש לייחס לו  של החברה המרכזיהפרט הוא המרכיב  הליברליתגישה ה ל פיע

מורכבת מציבור של פרטים שנולדו שווים  במדינההחברה  .ולחירותו ערך עליון

המדינה של תפקידה העיקרי  וחופשיים ולכל אחד הזכות לקבוע את חייו שלו.

  מימוש עצמי.ל הגיעלאפשר לפרט לו הוא להגן על חירויות הפרט

   :גישה זומדינה המאמצת בהשלטון 

  .אינו מתערב בנעשה בתחומי החברה והכלכלה •

  יכולותיו.מרבי של לניצול  מביאה את הפרטתחרות חופשית ש מאפשר •

   דומה.פוליטי כמו זכות הצבעה וכשוויון מקיים  •

  . במדינה י אינו נתפס כערך חשובחברת כלכלישוויון  •

 ו שלשיפור מצבמגישה זו מאמינים כי שיפור מצב החברה יבוא ב תומכיםה

התערבות המדינה. הליברלים אינם מוכנים לפגוע בחירויות  ל ידיהפרט ולא ע

כלכלי  והתערבות המדינה במישור החברתי ,םהפרט כדי לצמצם פערים חברתיי

את צורכי הקיום הבסיסיים ביותר למי שאינו  לית ונועדה רק לספקהיא מינימ

  ארצות הברית.ליברלית היא: מדינה בעלת גישה דוגמה ל מסוגל להשיגם.

  הגישה הליברליתשל חסרונות היתרונות וה

  החסרונות  היתרונות
יכולת הגשמה עצמית של הפרט שבאה  •

  לידי ביטוי בתחום הכלכלי.

האזרחים משפיעים על המצב הכלכלי  •

 ל המדינה.והחברתי ש

זכויות הפרט לחירות ולחופש נשמרות  •

  בקפדנות.

החברה מקוטבת וכוללת אוכלוסייה  •

עשירה וחזקה מאוד אל מול אוכלוסייה 

  ענייה וחלשה מאוד.

המדינה אינה עושה אלא את ההכרחי  •

 ביותר עבור האוכלוסייה החלשה.

נוצר אי שוויון חברתי ובדלנות של  •

  קבוצות אוכלוסייה. 

לדמוקרטיה כלכליות גישות חברתיות - 12פרק 
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  ?עקרון שלטון העםמהו 

 - דמוסומקורה בשפה היוונית:  "שלטון העם"היא  דמוקרטיהההגדרה של 
   .שלטון - רטוסק, עם

נובע מרעיון האמנה החברתית שלפיה המדינה בדמוקרטיה  םשלטון העעקרון 

 ים שלנשיאאחד מגדולי הזאת  היטיב לנסח ל ידי העם ולמען העם.נוצרה ע

"ממשל של דמוקרטיה היא: משמעות הכי  אמרש ,אברהם לינקולןארה"ב, 
   העם למען העם". בידיהעם 

  

  קרון שלטון העם בדמוקרטיה?לידי ביטוי ע באכיצד 

  :שיטותבשתי  לבוא לידי ביטוייכול בדמוקרטיה לטון העם ש עקרון
   דמוקרטיה ישירה. 1

 בהש ביוון העתיקהקיימת היתה זו  שיטה

בא לידי ביטוי בהתאספות כל  שלטון העם

 שקיימו  של הפוליס (עיר מדינה) אזרחיםה

היו שותפים ובעיות שעל סדר היום ב דיון

 נהאיזו יטה שההחלטות באופן ישיר. בקבלת 
 אוכלוסייהבגלל היקף גודל ה היום אפשרית

מורכבות הבעיות שיש להחליט בגלל ו במדינה

שאינו נמצא  ידע מקצועי הדורשות ,לגביהן

  ברשות האזרחים.
  דמוקרטיה עקיפה .2

 . היאבעידן המודרני דמוקרטיות במדינות הקיימת היוםהיא השיטה  זו שיטה

 תברבמדינה  שלטון העם ,זו על פי שיטה .דמוקרטיה ייצוגיתנקראת גם 

 בא לידי ביטוי ,מסובכות שקיימות כיום בעיות עם המתמודדת אוכלוסייה

מגוון מייצגים את למוסדות השלטון. נציגים אלו  נציגים בחירה של באמצעות

ההחלטות  .אזרחי המדינה כל בבחירתם משתתפיםו ,הדעות במדינה

   .ובמתקבלות בדרך של הכרעת הר ייצוגיתבדמוקרטיה 

 דמוקרטיה ישירה

 רון שלטון העםעק -13פרק
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 הצבעה בכנסת על פי עקרון הכרעת הרוב

  פלורליזם ועיקרון הכרעת הרוב -' זפרק 
  בדמוקרטיה ון הכרעת הרובעקר

קיימות דעות ועמדות רבות ושונות היוצרות מחלוקות וויכוחים  בדמוקרטיה

המקובלת והדרך הדמוקרטית  ,יחד עם זאת הכרעות חייבות להתקבל רבים.

   היא הצבעה ברוב קולות. לקבלת הכרעות

מקובל בדמוקרטיה כהכרעה  עקרון הכרעת הרוב

ידי ביטוי בבחירות, בא לסופית ולגיטימית, והוא 

בגופי  ,בהצבעה בפרלמנט, בתהליכי קבלת החלטות

השלטון ואפילו בהכרעות משפטיות כאשר יושבים 

  בדין מספר שופטים. 

עקרון הכרעת הרוב מקובל שלכך הסיבות 

  :הןבדמוקרטיה 

מכיוון שרצון הרוב משקף  - בדרכי שלום הדרך היעילה לסיים מחלוקת •

  לה.הסכמה רחבה להחלטה שהתקב

מכיוון שהרוב מייצג הסכמה רחבה  - ליציבות חברתית ופוליטית םתור •

  ואינטרסים. השקפות ל דעותע
  

  הרוב בדמוקרטיה סוגים שונים של הכרעת

 תשלושבדמוקרטיה קיימים סוגים שונים של הכרעת רוב בנושאים שונים. 

  :הם במשטר דמוקרטישל הכרעת הרוב הקיימים העיקריים ם סוגיה
  יל (רוב יחסי)רוב רג. 1

 המשתתפים בהצבעההכרעה מתקבלת על פי מספר הקולות הרב ביותר של 

  "רוב רגיל".קוראים:  רוב זה(די ברוב של קול אחד). ל
  רוב מוחלט. 2

 .המשתתפים בהצבעה מכלל 50%הכרעה מתקבלת רק אם יש רוב של מעל 

   "רוב מוחלט".קוראים:  רוב זהל
  רוב מיוחס. 3

) 3/4או שלושה רבעים ( )2/3של שני שליש (י רוב הכרעה מתקבלת על פ

   ."רוב מיוחס"קוראים:  רוב מיוחד זהל ממספר בעלי זכות ההצבעה.

 עקרון הכרעת הרוב -14פרק
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  דמוקרטיתשלטון החוק במדינה  - 'טפרק 

  קרון שלטון החוקיע

קרון זה יע .בדמוקרטיה יםחשובה נותקרועהוא אחד ה קרון שלטון החוקיע

שיסדירו את  יש צורך בחוקיםמבוסס על ההכרה שבחברה דמוקרטית 

  התנהלות החיים במדינה. 

רשויות כל האזרחים, המוסדות, הארגונים ושהיא  קרון שלטון החוקיעמשמעות 

   .לציית לחוקועל כולם חלה החובה  ,חוקל כפופיםהשלטון במדינה 
  

   ?חוקמהו 

  

  
  
  

במדינה: האזרחים, יבת שכולם ליצור מסגרת מחיהיא  של החוק המטרה

וחייבים לציית לכלליה. לכן  כפופים להרשויות השלטון וכל המוסדות והארגונים 

  גלוי וידוע לכולם., להתפרסם ברבים ולהיות מנוסח בבירור החוק חייב להיות
  

  חוק עיקרון שלטון שלהיבטים ה

  לעיקרון שלטון החוק יש שני היבטים עיקריים: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

האסור את הוראה הקובעת את המותר ו או להגבחוק הוא ה
 של המדינה תמחוקקה על ידי הרשותשנקבע כפי 

 שלטון החוק במדינה דמוקרטית -15פרק 

  היבט פורמלי

מתייחס לכללים של הליך חקיקת החוק 

  . דמוקרטייםלכללים  בהתאמה ואכיפתו

  :מתייחס לנושאים הבאים המובן הפורמלי

  בית המחוקקים. ל ידיהחוק נחקק ע •

ור אסוהמותר האת גבולות קובע  החוק •

  שלטון.רשויות הלאזרחים ו
 החוק מנוסח בבירור והוא גלוי וידוע לכולם.  •

חלה באופן שווה על לחוק חובת הציות  •

 . כאחד השלטון ועל האזרחים

אכיפת החוק תהיה שווה כלפי האזרחים  •

  .כאחד וכלפי השלטון

  היבט מהותי

החוק ומידת התאמתו לערכי  ןמתייחס לתוכ

  וק צודק וראוי.האם הח כלומר,הדמוקרטיה. 

 :מתייחס לנושאים הבאים המובן המהותי

  הדמוקרטיה. ערכי החוק מבטא את •

האזרח זכויות מגן על זכויות האדם החוק  •

  .יםוזכויות המיעוט

  מונע עריצות.החוק  •

יוצר איזון בין צורכי הפרט לצורכי החוק  •

  הכלל.

צדק  מלא אחר עקרונות היסוד שלמהחוק  •

  ומוסר.
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  בדמוקרטיהוהאזרח  זכויות האדם - 'פרק י
  וזכויותיו האדם בערך הכרהה

הדמוקרטיה מבוססת על התפיסה של ערך האדם כבן אנוש בעל תבונה, כבוד 

השייכות  זכויות ישכל בני האדם נובעת התובנה של וערך עצמי. מתוך הכרה זו

להם באופן טבעי, והן נועדו לאפשר להם לממש את הערך העצמי שלהם ואת 

  כבודם האנושי.

ָזָכר   ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹו:-ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת: "במקרא נאמר

פסוק זה מדגיש את הייחודיות של האדם . )27" (בראשית א' ּוְנֵקָבה, ָּבָרא אָֹתם

ִּכי ְּבֶצֶלם   ׁשֵֹפְך ַּדם ָהָאָדם, ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך:"בבריאה. החוק המקראי מציין 

ומדגיש בכך את קדושת חיי האדם.  )6" (בראשית ט' ָהָאָדם-ֱאלִֹהים, ָעָׂשה ֶאת

  ה שהוא בן אנוש. לפיכך, לאדם יש זכויות טבעיות השייכות לו מעצם העובד
    

  ?מהן "זכויות האדם"

"זכויות או  "זכויות טבעיות"אשר מקובל לקרוא להן גם  "זכויות האדם"
הן: זכות לחיים וביטחון, זכות לחירות, זכות לכבוד, זכות לקניין, זכות  יסוד"

לשיוויון, זכות להליך משפטי הוגן. זכויות וחרויות אלו הן נחלתו של כל אדם 

אדם מבלי שיהיו תנאים לקבלתן. כל אדם זכאי לזכויות אלו, והן באשר הוא 

  שייכות לו בשל כבודו כבן אנוש. 

  אזרח"?מה ההבדל בין "זכויות אדם" ל"זכויות 
  אזרח הוא: ההבדל בין זכויות אדם לזכויות 

אלו זכויות שכל אדם באשר הוא אדם זכאי להן בכל מקום  - אדםזכויות  •

  זכות לחירות ולביטחון, הזכות לכבוד וכדומה.שבו הוא יימצא. למשל: ה

אלו זכויות של אדם מעצם היותו אזרח של מדינה. למשל:  - אזרחזכויות  •

  הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד במדינה וכדומה.

למדינות רבות בעולם וגם לישראל, מובטחות  כך למשל, מהגרי העבודה שהיגרו

להיתר ישראל הם זקוקים , אך כדי לעבוד ולהתפרנס בזכויות האדםלהם 
  מטעם המדינה. מיוחד

 בדמוקרטיה והאזרח האדם זכויות - 16פרק 
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  ?דמוקרטית מהי תרבות פוליטית

תרבות פוליטית דמוקרטית היא מערכת ערכים, סמלים, נורמות התנהגות ודרכי 

 זכויות האדם והאזרחו דמוקרטיים ערכיםהתנהגות המבוססים על הפנמה של 

  .ובקרב האזרחים השלטון במדינהרשויות נושאי משרות בבקרב 

  :חייבים להתקיים התנאים הבאיםתרבות פוליטית דמוקרטית  כדי שתתקיים

במדינה: הרשות המחוקקת, הרשות  רשויות השלטוןלמוסדות  ציות •

  המבצעת והרשות השופטת.

מבוססת  החלטותהדרך קבלת ש והסכמההליך הדמוקרטי ה שלהפנמה  •

 הכרעת הרוב ופסיקות בית המשפט.בחירות, על: 

 ם להשתתף בעיצוב החיים האזרחייםמודעות פוליטית ורצון האזרחי •

 באמצעות: מפלגות פוליטיות, בחירות, מחאה והפגנות ועוד. במדינה

  .במדינה שמירה על כיבוד זכויות הפרט והמיעוט •

תרבות פוליטית דמוקרטית  יש דמוקרטית-ולמדינה סוציאל מדינה ליברליתל

  המאפיינת אותה:

אך  ושאיפותיו רטימתייחסת אל האדם הפ -תרבות פוליטית ליברלית  •

. הפוליטיקה מתמקדת בהקצאת לעצב אותו מחדש מעוניינתאינה 

לסיכסוכים שנוצרים עקב  ובמתן פתרוןמשאבים לכל מרכיב בחברה 

 . של אנשים שונים ריבוי שאיפות

הפוליטית  המפלגהמתייחסת אל  -דמוקרטית -תרבות פוליטית סוציאל •

כור היתוך לעיצובו של למעשה מהווה ה כמעצבת ערכי החברה והתנועה

סולידריות והדדיות. ף בחיים הפוליטיים ויפגין שתתאשר י אדם חדש

  .החברהועיצוב הפוליטיקה מתמקדת בחינוך 

משמעותה מעורבות פוליטית של אזרחי המדינה דמוקרטית  פוליטיתתרבות 

מבוססת על דמוקרטית פוליטית והתחושה שלהם שהם יכולים להשפיע. תרבות 

 נאמנה.ייצגו אותם שנציגיהם במשרות השלטון מדינה בה זרחילא האמון שיש

במדינות בהן לא קיים האמון הזה בין בני האדם לא מתפתחים בהן ערכים 

  דמוקרטיים ולא קיימת בהן תרבות פוליטית דמוקרטית.

 מאפייני תרבות פוליטית דמוקרטית -17פרק 
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  השלטון כוח הגבלתקרון עי -' חפרק 
  הכוח של השלטון

על הדמוקרטיה או להפר  ובידו הכוח לשמור ,השלטון שולט בתחומים רבים

   על התחומים הבאים:שלו השליטה מ נובעכוחו של השלטון אותה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

כדי  הגבלת כוחו של השלטוןהוא שקרון חשוב חייב להישמר עבדמוקרטיה 

  .מרות)השליטה והסמכות ( למנוע ניצול לרעה של השררה
  

 השלטוןשל  כוחולהגבלת הפורמליים האמצעים 

 ובדןלהוביל לא זה יכול ,לרעה נצל עוצמה זויא הואם  .עוצמה רבה יש לשלטון

  .עים שונים להגבלת כוחו של השלטוןיימים אמצהדמוקרטיה. לשם כך ק

  

  

  
  

  

  
  

  

 עקרון הגבלת כוחו של השלטון -18פרק 

  השלטון כוחו של האמצעים להגבלת

  ביקורת ופיקוחמנגנוני  השלטון רשויות תהפרד

  וקהח  דמוקרטיותבחירות 

  השלטון שולט על:

  משאבים כלכליים
קרקעות, אוצרות למדינה בעלות על: 

טבע, מפעלים, מוסדות וארגונים 

 עליהם.שלטון אחראיהש

  משאבים אנושיים
המדינה היא המעסיק הגדול ביותר 

אדם רב ושל מומחים רבים כוח של 

  ם.בכל התחומי

  מקורות מידע
מידע על בידי המדינה מצויים מקורות 

הנושאים שבהם עוסק השלטון, כולל כלל 

  ואזרחיה. מדינהפרטים על תושבי ה

  מנגנוני אכיפה
כמו  גופיםעומדים  המדינהלרשות 

וגופים נוספים  , השב"סהצבארה, המשט

  הפועלים על פי החלטת השלטון.

154  



 

 163אין להעתיק או לשכפל מהספר                     מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  מדינה דמוקרטיתב התקשורת - אי"פרק 

  רטיהניצול הדמוק

לחירותו ולכבודו. ערכים  של אדם נוגעים לחייוהערכים  מדגישההדמוקרטיה 

הם ו ,מיעוטים של זכויות האזרח ולזכויותהם הבסיס לזכויות האדם, ל ואל

 .דומהאת חופש הביטוי, חופש ההתארגנות הפוליטית וכ יםכולל

לא רק שאינן מקבלות את קבוצות ש ארגןבדמוקרטיה עלולות להת ,עם זאת

  .לקריסתהלהביא כדי   את הדמוקרטיהלנצל  מעוניינותאלא  הדמוקרטיהערכי 

 .דמוקרטיות במפלגות ובקבוצות אנטישיש קיימות דוגמאות רבות לסכנה 

 באיטליה המפלגה הפשיסטיתו המפלגה הנאצית בגרמניההיו בהן שהבולטות 

 אשר ניצלו את הדמוקרטיה כדי להשתלט על 20-של המאה ה 30-של שנות ה

   דיקטטורי.משטר דמוקרטי לההשלטון ולהפוך את המשטר 

  מתופעות אלו עלו שתי שאלות:

ת כדי דמוקרטיו ה צריכה להגביל את הקבוצות האנטיהאם הדמוקרטי •

   ?להגן על המשך קיומה

  ? במשטר הדמוקרטי ובערכיו אלו פירושה פגיעהכגופים  תהגבלהאם  •
  

  להתמודדות עם ניצול הדמוקרטיה גישותה

  עם ניצול הדמוקרטיה: להתמודדות גישותשתי  ישנן
  גישת הדמוקרטיה המתגוננת - הגישה האירופית. א

זכותה של שטענה כי  התגבשה באירופה גישה לאחר מלחמת העולם השנייה

מנצלות את הדמוקרטיה כדי ההתארגנות של קבוצות  למנועדמוקרטית מדינה 

   ה מתגוננת"."דמוקרטילגישה זו קוראים: . ותהמוטטהתל ולעלפ

 דמוקרטיהשלטון הכאשר נשקפת סכנה ל ,הדמוקטיה המתגוננת תגיש ל פיע

ומקיימים  ואנרכיה בגזענות יםגופים ומפלגות הדוגלקבוצות, פרטים, מצד 

   :המדינה תרשאי ,הדמוקרטיה יסודותפעילות החותרת תחת 

   .שלהם את חופש התנועה להגביל •

   .להםש חופש ההתארגנות וההפגנהאת  להגביל •

   .שלהם חופש הביטויאת  להגביל •

 הדמוקרטיניצול ה גבולות - 19פרק
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 רשת מקדונלדס דוגמה לגלובזציה

 העולם כפר גלובלי

  
  מהי גלובליזציה?

: הנקראיםבעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים רבי עוצמה 

פוליטיים, ה קשריםהמערכת  לתהליכים אלו יש השפעה על .גלובליזציה

החוצה העולם כלכליים בין אומות החברתיים וה

ויוצרת מן  גבולות של מדינות ומרחקים גיאוגרפיים

  דעות וסחורות שונות. רעיונות, ל חופשי שוק עולמי

שיתוף פעולה בינלאומי  נוצרהגלובליזציה בתהליכי 

שבמסגרתו מדינות, חברות מסחריות וקהילות של 

קשרים ביניהם, כלכלות ותרבויות  יצרואנשים 

 פיתחוחבי העולם רזו בזו ואנשים ב השתלבו

עולם הוא יחידה כאילו ה ,מנהגים תרבותיים דומים

   "כפר גלובלי". :העולם של ימינו נקראאחת. לכן 

 יםמנוהל ל מדינות ועל תושביהן למרות שאינםע יםהגלובליזציה משפיע כיתהלי

בעיקר מפעילותם  יםאלא מושפע ,על ידי מדינות

תאגידי עסקיות, חברות , בילאומיים של ארגונים

כמו: האו"ם, הבנק  ,בינלאומיים ומוסדות ענק

   .ועוד קרן המטבע הבינלאומיתהעולמי 

גלובליזציה היא רשת ה לתהליך אותדוגמאחת ה

היא בעלת רשת של סניפים ש, מקדונלדסהמזון 

 הפרושים באופן גלובלי ברוב מדינות העולם.
  

  גלובליזציההשל השפעות 

ת משמעותיה השפע יש להאך א תהליך כלכלי במהותו, יהגלובליזציה ה

  .ים שוניםעולם בהיבטמדינות ה עלומכרעת 
  הגלובליזציה בהיבט הפוליטי

הקימו  ,פיתחו גישה גלובליתש לאוםמדינות העולם של ימינו מחולק ברובו ל

וקבעו עקרונות ונוהלים לשיתוף פעולה  כלל עולמיים מוסדות בינלאומיים

צמצום הריבונות שלהן. דוגמה למערכת גלובלית משותפת תוך כדי בינלאומי 

 ה בעידן הגלובליזציהדמוקרטי - 20פרק 
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  למה דמוקרטיה?
 )פחות משלישרק חלק קטן (ו ,עולם יש משטרים שוניםהקיימות כיום בת למדינו

  . מדינות שקיים בהן משטר דמוקרטית באו"ם הן ומהמדינות החבר
  

  יםדמוקרטי יםמשטרשל צורות 

 משטרכמו למשל:  ים באים לידי ביטוי בצורות שונות.דמוקרטי יםמשטר
רים פרלמנט ממנו מוקמת בו בוח (ישראל, בריטניה, גרמניה, הולנד) פרלמנטרי

בוחרים נשיא  בו (ארצות הברית, ברזיל, ארגנטינה) נשיאותי משטר .הממשלה

 (צרפת, שוויץ, פינלנד) מעורב משטר .הנשיא עומד בראש הממשלוופרלמנט, 

  . בו בוחרים נשיא ופרלמנט ממנו מוקמת הממשלה

ה, ישראל), (הולנד, בלגי שיטה רב מפלגתיתיש מדינות דמוקרטיות בהן קיימת 

(ארצות הברית, בריטניה, ספרד, יוון). יש  שיטה דו מפלגתיתובמדינות אחרות 

(ארצות הברית, קנדה,  פדרציה של מדינותשהן  מדינות דמוקרטיות

מונרכיה (ממלכה) אוסטרליה, גרמניה, ברזיל), ומדינות דמוקרטיות שהן 
  שבדיה).(הממלכה המאוחדת של בריטניה, לוקסנבורג, בלגיה,  חוקתית

אך לכל המדינות  ,לכל מדינה דמוקרטית יש את התרבות הפוליטית שלה

  הדמוקרטיות יש את אותם מאפיינים והם:

  העם הוא הריבון והוא מקור סמכות השלטון. -שלטון העם  •

  החלטות מתקבלות על פי הרוב. -הכרעת הרוב  •

  .והמיעוט האזרח שמירת זכויות האדםסובלנות ו - של דעות פלורליזם •

  באמצעות בחירות. אפשר חילופי שלטוןהמ -הגבלת השלטון  •

  לחוק ושווים בפני החוק.  כפופיםכולם  -שלטון החוק  •
  

  של משטר דמוקרטיואי יציבות יציבות 

עקרונות הדמוקרטיה כלל קיום שמירה ו מבוסס עלמשטר דמוקרטי קיומו של 

יוצר את  אלו השמירה על עקרונות מידת .את המדינות הדמוקרטיותמאפיינים ה

דמוקרטיה לא בין ל יכולה לעמוד בפני משברים,ה דמוקרטיה יציבהההבדל בין 
  .בזמן משבר שעלולה להתמוטט יציבה

    כדי שגמוקרטיה תהיה יציבה צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 ה?מוקרטידלמה  - 21פרק
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  משטר

  ופוליטיקה

  במדינת ישראל
  

  היסודות החוקתיים של מדינת ישראל 22פרק 

  אזרחות במדינת ישראל 23פרק 

  מפלגות וקבוצות אינטרס בישראל 24פרק 

  הבחירות לכנסת בישראל 25פרק 

  קתהרשות המחוק -הכנסת  26פרק 

  הרשות המבצעת -הממשלה  27פרק 

  הרשות השופטת - מערכת המשפט  28פרק 

 עירוב סמכויות בהפרדת רשויות בישראל 29פרק 

  השלטון המקומי והרשויות המקומיות 30פרק 

  נשיא המדינה 31פרק 

  פיקוח וביקורת השלטון בישראל  32פרק 

  תקשורת ופוליטיקה בישראל  33פרק 
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  הם יסודות חוקתיים?מ

לכל מדינה יש מערכת של כללים וחוקים המבטאים את העקרונות והערכים 

  שעל פיהם מתנהלת המדינה. 

ברוב המדינות הדמוקרטיות העקרונות והערכים האלו באים לידי ביטוי בחוקה 

אשר קובעת את הנורמות לחקיקת החוקים על ידי הפרלמנט, לשפיטה של בתי 

ולקביעת המדיניות של השלטון. למערכת הנורמות והכללים הללו אנו המשפט 

   .של המשטר יסודות חוקתייםקוראים:  
  

  הכרזת העצמאות וחשיבותה החוקתית

הערכים ועקרונות  את פרטהמ היא מסמךהכרזת העצמאות של מדינת ישראל 

  מדינה.משטר הדמוקרטי בהיסוד המהווים קווים מנחים ל

שופטי  תי.יש תוקף חוק השאלה האם להכרזת העצמאותעלתה פעמים רבות 

(חוק  עליוןשל חוק בג"ץ קבעו בפסיקות שונות, כי אין להכרזת העצמאות מעמד 

כי הכרזת העצמאות ו, והמבטל חוקים העומדים בסתירה אלי קונסטיטוציוני)

אינה משמשת כחוקה מבחינת מעמדה ותוקפה, וחוקי הכנסת יכולים לעמוד 

  דוגמה לכך: זת העצמאות. בסתירה להכר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הכריע בהתבססו על מגילת העצמאות הקובעת שמדינת בג"ץ דוגמה נוספת בה 

  ישראל תקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. 

 היסודות החוקתיים של מדינת ישראל - 22פרק 

  גד מדינת ישראלנרוגוז'ינסקי בג"ץ 

שני זוגות של גבר ואישה בני קיבוצים ערכו טקס נישואין אזרחי שאינו מוכר על ידי חוקי מדינת 

ובהסתמכם על  ,אמונה דתיתהם חסרי ש מכיווןבחרו להינשא בדרך זו טענו שישראל. הזוגות 

  לבג"ץ שיכיר בנישואיהם כדין אך לא כדת.פנו  מגילת העצמאות הם

ונימק כך: "...ואשר להכרזת העצמאות, הלכה פסוקה היא, שזו איננה  דחה את העתירהבג"ץ 

בגדר חובה שחוקי המדינה כפופים לה, או שיש בה כדי להשפיע על קיומו או ביטולו של חוק 

אחת נאמר כי הכרזת העצמאות אמנם מבטאת את חזון העם...אבל אין לה תוקף המדינה...לא 

של חוק. תוקפה המשפטי הוא בכך, שיש לפרש כל הוראות החוק לאורה ועד כמה שאפשר 

בהתאמה עם עקרונותיה המנחים ולא בניגוד להם. ברם, כאשר קיימת הוראת חוק של הכנסת, 

יה, הגם שאיננה עולה בקנה אחד עם העקרונות שאינה משאירה מקום לספק, יש ללכת על פ

  שבהכרזת העצמאות.
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  אזרחות במדינת ישראל -פרק ג' 
  מהי אזרחות?

היא מעמד חוקי הניתן לאדם כלשהו מטעם המדינה ומאפשר לו  אזרחות

  הכוללת זכויות וחובות.  חברות רשמית מלאה בחברה

יוצר ה' וגר אזרח'אינו ידוע. במקרא מופיע צירוף המילים  אזרחמקור המילה 

ל הזכויות תושב הקבע בארץ (בני ישראל), לבין התושב הבחנה בין האזרח בע

הארעי בארץ חסר הזכויות (הגר) שהמקרא דורש שיתקיים שוויון ביניהם בפני 

   .)49(שמות י"ב  "ּתֹוָרה ַאַחת, ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח, ְוַלֵּגר, ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם"החוק 

המדינה, ויש  הם אלו המהווים את האוכלוסייה הקבועה של אזרחיםבימינו, 

  להם זכויות וחובות בהתאם לחוקים שקבעה המדינה. 
  

  בדמוקרטיה לקביעת אזרחות  יםהמקובל העקרונות

מבוססת על שני של אדם מייד עם לידתו אזרחות  קביעתבמדינות דמוקרטיות, 

  הם:עקרונות ו

מקום הולדתו אזרחות נקבעת על פי  ,זהקרון ילפי ע - קרון הקרקעיע •
ינות הנוהגות על פי עיקרון זה, כל אדם שנולד במד של האדם.

בטריטוריה שלהן נחשב לאזרח שלהן, וזאת מבלי להתחשב באזרחות 

בני אדם שנולדו על אדמתה  ארצות הבריתב לדוגמה: .של הוריו

  .נחשבים אזרחים לכל דבר ,ייםלמהגרים בלתי חוק

עוברת בירושה מההורים האזרחות לפי עיקרון זה  - קרון הדםיע •
זה קרון יעפי על  הנוהגותמדינות . אין משמעות מקום הלידהול ,ילדיהםל

רואות את הנולדים להורים שהם אזרחי המדינה כאזרחים שלהן. 

נולד להורים בעלי אזרחות מעניקה אזרחות לתינוק ש צרפת :לדוגמה

  .בארצות הבריתהגרים  צרפתית

כיום מעדיפות ת רוב המדינו אך העקרונות יחד ת את שניוהמשלביש מדינות 

מראשית הקמתה  מדינת ישראל העדיפה את "עיקרון הדם". את עקרון הדם

ופתחה שעריה לעליית יהודים וצאצאיהם. "עקרון הדם" עוגן בחוק האזרחות 

  בישראל, כך שכל בן לאזרח ישראלי מקבל אזרחות ישראלית.

 אזרחות במדינת ישראל - 23פרק
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  מפלגות וקבוצות אינטרס בישראל

  ותפקידן בדמוקרטיה ותמפלגה

לצורך  באופן חופשי שהוקםשל פרטים במשטר דמוקרטי היא ארגון  מפלגה

במסגרת או להשתתף בשלטון השגת הכוח הפוליטי הדרוש כדי להגיע לשלטון 

  ת דמוקרטיות.של בחירו המקובליםהכללים 

המהווה את המצע הרעיוני שלה שאתו היא  בסיס אידיאולוגילכל מפלגה יש 

פונה לציבור הבוחרים. לקראת הבחירות פועלים מנהיגי המפלגות לפרסם את 

המצע הרעיוני של מפלגתם ואת עמדותיהם לגבי נושאים שונים העומדים על 

ם ביחס למפלגות הפרק, על מנת להבליט את הייחודיות של המפלגה שלה

  אחרות, כדי שהציבור יבחר בהן.

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  בדמוקרטיה תופוליטי ותתנועות אינטרס וקבוצ

 בדמוקרטיה ישנן קבוצות שונות ותנועות שונות שיש להן אינטרסים שונים: 

, היא קבוצת אנשים שהתלכדה סביב עניין מסוים -קבוצת אינטרס  •

. לדוגמה: האינטרסים שלה לקדם את כדי להשפיע על השלטון ומעוניינת

  ועדי עובדים, ארגון לשמירת איכות הסביבה, ארגון לשמירת זכויות אדם.

היא קבוצת אנשים שהתלכדה סביב רעיון פוליטי  -תנועה פוליטית  •

ופועלת לקדם אותו באמצעות הפעלת לחץ על השלטון. לדוגמה: תנועת 

אינה מפלגה  נועה פוליטיתת גוש אמונים"."תנועת או  ו""שלום עכשי

  שלטון. אלא רק להשפיע על ה ,להגיע לשלטון יכולהאינה ו

 בישראל אינטרס וקבוצות מפלגות - 24פרק 

מקשר בין  גורםלהוות 

 .טוןהאזרחים לשל

את מגוון הדעות והאינטרסים הקיימים לבטא 

 , ולהעמידם לבחירת האזרחים.בחברה
לאפשר לבטא את חופש ההתאגדות ו

 .בחברהייצוג של הקבוצות השונות 

ף שתתהל לאזרחים לאפשר

 במדינה. בחיים הפוליטיים

והתנסות של  צמיחה לאפשר

 במדינה. מנהיגות פוליטית

תפקיד המפלגות 

  בדמוקטיה
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  בישראל לכנסת הבחירות - גי"פרק 

 לכנסתחשיבות הבחירות 

לכנסת יש  השתתפות בבחירותלשל מדינת ישראל, דמוקרטי הבמשטר 

עקרונות המשטר הדמוקרטי  הבחירות משקפות את .מאד חשיבות רבה

  בישראל והם:

  העם בוחר את נציגיו. -עקרון הייצוג  •

הדעות וההשקפות המקובלות בציבור ייצוג של מגוון  -עקרון הפלורליזם  •

  בא לידי ביטוי במגוון המפלגות העומדות לבחירה. אשר 

הבחירות מבטאות את הדרך הדמוקרטית לקבלת  -עקרון הוויכוח  •

  כוח ושכנוע הבוחר.החלטות על ידי וי

. עקרון זה יונבחרהרוב בציבור מכריע מי יהיו  -עקרון הכרעת הרוב  •

  חשוב במערכת בחירות דמוקרטית כדי להגיע להחלטה מי יהיה בשלטון.

התארגנות של מפלגות והחופש  -עקרון חופש ההתארגנות והביטוי  •

  שלהן להביע דעות ולבטא השקפות.

  בעל זכות בחירה.קול אחד לכל  -עקרון השוויון  •

ההשתתפות בהכנה  -עקרון המעורבות וההשתתפות הפוליטית  •

  לבחירות, באספת בחירות, חוגי בית וכדומה.

ת להחלפת התוצאה של הבחירות גורמלעיתים  -השלטון  הגבלתעקרון  •

  .השלטון

יהיה מי  ומכריעות הכנסתאת ההרכב הפוליטי של  קובעותבחירות ה תוצאות

  . בהעל התנהלות החיים  משפיעים אזרחי המדינה בשלטון. בצורה כזו
  

  להיבחרהזכות הזכות לבחור ו

  הזכות לבחור והזכות להיבחר מוסדרים בחוקים שחוקקה מדינת ישראל.
  הזכות לבחור

  קובע: ה בחוק יסוד: הכנסת 5סעיף הזכות לבחור מוגדרת ב
אם כל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת, "

 בית משפט לא שלל ממנו זכות זו על פי חוק".

 בישראל לכנסת הבחירות - 25פרק
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 בירושלים הכנסת משכן

  הרשות המחוקקת -הכנסת  - ד"יפרק 

מקום מושבה ו  ,חוקקים של מדינת ישראלובית המהכנסת היא בית הנבחרים 

  . בירת ישראל במשכן הכנסת בירושלים

 ןכמניי( כנסתחברי  120מונה הכנסת 

הם ש בתקופת בית שני) גדולהכנסת 

נציגים של המפלגות שהשתתפו 

 עברו את אחוז החסימה בבחירות

  . וקיבלו מושב בכנסת

חברי הכנסת נבחרים לתקופה של 

ובסיום  ,מייצגים את אזרחי המדינה שבחרו בהםארבע שנים במהלכה הם 

  כהונת הכנסת היא מתפזרת ונערכות בחירות חדשות.
  

   תפקידי הכנסת

  בית המחוקקים של ישראל תפקידים שונים והם:כלכנסת כבית הנבחרים ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 הרשות המחוקקת -הכנסת  - 26פרק

  חקיקה

חוקים  מחוקקתהרשות הכנסת היא ה

במדינה ובכך היא מאפשרת לשאר 

 .רשויות השלטון לפעול

  פיקוח על הממשלה

ממשלה באמצעות הכנסת מפקחת על ה

ועדות הכנסת השונות ובאמצעות מבקר 

 המדינה.

  בחירת מבקר המדינה

ת את מבקר המדינה שכפוף הכנסת בוחר

הכנסת.ליושב ראש

  רשות מכוננת

היא הרשות המכוננת המופקדת הכנסת 

על גיבוש החוקה העתידית של מדינת 

 .ישראל, באמצעות חקיקת חוקי יסוד

  בחירת נשיא המדינה

וזה  ,נסת בוחרת את נשיא המדינההכ

 מסמל את עליונות הכנסת.

 הממשלה אישור קיום

הרכב הממשלה,  מאשרת אתהכנסת 

הבעת  ומקיימת את הממשלה באמצעות

 המדינה.תקציב אמון בה ואישור חוק 

  ייצוג

מייצגת את האזרחים ואת ריבונות הכנסת 

המדינה, מבטאת את מגוון הדעות 

 קולו של העם".והאינטרסים ומשמשת כ"

  השתתפות במינוי שופטים

הכנסת משתתפת במינוי שופטים 

הינם חברי ששני חברי כנסת באמצעות 

 .מינוי שופטיםהוועדה ל
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  2013 -ממשלת ישראל 

  הרשות המבצעת -הממשלה  - וט"פרק 

 הממשלהה של מעמד

 :קובע הממשלה :חוק יסוד

"הממשלה היא הרשות 
   .המבצעת של המדינה"

של  רשות המבצעתכהממשלה 

מכהנת מכוח אמון  ,המדינה

המעמד  שהיא בעלתהכנסת 

נתונה  ממשלהוה ,העליון במדינה

 יחד עם זאת, .לפיקוח שלה

הממשלה היא גם רשות עצמאית 

  שיש לה תפקידים וסמכויות.

 .החלטות קבלמו מדיניות הקובע וני במדינההגוף השלט היא ממשלהה
אחראי על הנושא, והמנגנון  םשמשרד יםהחלטות הממשלה מועברות לשר

וציא לפועל את מדיניות מ ,(דרג מינהלי) הפקידותי הקיים בכל משרד ממשלתי

  החלטותיה.את הממשלה ו
  

  ממשלהה תהרכבתהליך 

אשר  נשיא המדינה דיו שלבי נתונהממשלה ההרכבת  ךהליתעל  האחריות

   :הקבועים בחוק והםאמור לפעול על פי השלבים 
  תפקיד להרכבת ממשלההטלת 

  קובע:  הממשלה :חוק יסוד
  
  
  
  

הסיעות כלומר, לאחר סיום הבחירות מקיים נשיא המדינה התייעצויות עם נציגי 

כנסת ולאחר מכן הוא מטיל את משימת הרכבת הממשלה על אחד מחברי ב

  הסכים לכך, ויש לו את הסיכויים הטובים ביותר להרכיב ממשלה.הכנסת ש

 הרשות המבצעת -הממשלה  - 27פרק

. (א) משיש לכונן ממשלה חדשה יטיל נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, את 7

ת שהסכים לכך; הנשיא יטיל את התפקיד התפקיד להרכיב ממשלה על אחד מחברי הכנס

כאמור בתוך שבעה ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות או מיום היווצרות העילה לכינון 

 ימים מיום הפטירה. 14בתוך  –ממשלה חדשה, ובמקרה של פטירת ראש הממשלה 
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 אולם בבית המשפט

  הרשות השופטת - המשפט מערכת - זפרק י"

 מעמדה של הרשות השופטת בישראל

רשות ה גם בישראל ,על הפרדת רשויות בכל משטר דמוקרטי המבוסס כמו

השופטת היא  הרשות מאותה שלובלתי תלויה. עצ עצמאית היא רשותת שופטה

  דמוקרטית.ביותר בשלטון החוק במדינה  החשוביםאחד היסודות 

דמוקרטית  מדינהבישראל כ

בה שלטון החוק מחייב כל ש

ומוסד שלטוני  גוף, ארגוןפרט, 

לקבל את מרות החוק, חייבת 

להיות שופטת הרשות ה

 .לא פוליטיתוטרלית ני עצמאית,

 מומחים צריכים להיות אנשיה

ובעלי אמינות גבוהה  בחוק

פסיקתם תהיה כדי ש ,בציבור

על הציבור ותבטיח את מקובלת 

   .יציבותו של המשטר הדמוקרטי
  

  של הרשות השופטת אי תלותעצמאות ו

אובייקטיבית  נועדה להבטיח שפיטה מערכת המשפטשל  האי תלותאותה ומצע

  אמון הציבור במערכת המשפט בישראל. והגברת ,והוגנת

  : של השופטים שני סוגים של אי תלות קיימים

יסוד:  חוק .של השופט עוסקת בעבודת השפיטה - אי תלות עניינית •
"בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות  קובע: השפיטה

 שופטהמרות היחידה על כלומר,  שפיטה, זולת מרותו של הדין...".

הכרעת הדין תהליך ו החוק,היא מרותו של בעת ביצוע עבודת השפיטה 

 .צריך להיות נקי מכל השפעה שהיאהשופט של 

משך כהונתו והבטחת משרתו.  שופט, מינויעוסקת ב - אי תלות אישית •

  : לגביחוק שקובע האי תלות אישית של השופט מובטחת בכללים 

 ופטתהרשות הש -המשפט  מערכת - 28פרק 
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  ם בהפרדת הרשויות בישראלהאיזונים והבלמי

  רשויות השלטון בישראלעקרון הפרדת 

ישראל כמדינה דמוקרטית פועלת באמצעות שלוש רשויות שלטון אשר 

  סמכויותיהן ותפקידיהן נקבעו בחוקי יסוד והן כפופות לחוק.  

 ,חוקיםשל המדינה שתפקידה לחוקק הרשות המחוקקת היא  -הכנסת  •

  חוקים. ובידה הכוח לשנות 

 שתפקידה לקבועהיא הרשות המבצעת של המדינה  -ממשלה ה •

  .ולפעול על פי החוקים שחוקקה הכנסתהחלטות לקבל  ,מדיניות

לשפוט היא הרשות השופטת של המדינה שתפקידה  - המשפט מערכת •

   .מדינהה יחוקעל פי ולהכריע בסכסוכים 

ת ולמנוע א ,להבטיח את המשטר הדמוקרטיהפרדת רשויות השלטון נועדה 

  ובכך להפוך למשטר דיקטטורי. והסמכויות בידי גורם אחד  חריכוז הכו

 שצריכה להיות גורסת ,לגבי הפרדת רשויות השלטון התיאורטיתהתפיסה 

תנהל באופן צריכה להכל רשות שלטונית , ובין הרשויות הפרדה מוחלטת

, הפרדה כזו אינה מעשית םאול ת.ואחרהת יורשוהל ש השפעהללא  ,עצמאי

מוחלטת ומלאה בין רשויות  ההפרדבה יש ן אף מדינה דמוקרטית בעולם שאיו

לנהל כדי  בין הרשויותשיתוף פעולה  חייב להתקייםש הסיבה לכך היא .השלטון

פגיעה ו למניעת עריצותביניהן  איזונים ובלמים יצירתכדי תוך  ,את המדינה

מכויות לכל רשות שלטונית יש את הסש על אף, לכן. בזכויות אדם ואזרח

הייחודיות שלה, סמכויות אלו אינן מוחלטות, וכל רשות מעורבת בתחום 

   .עירוב סמכויותכך נוצר מצב הנקרא: . הפעילות של הרשויות האחרות

  בעירוב הסמכויות ביניהן:ושיש בהפרדת הרשויות  חשיבותלבג"ץ נתן ביטוי 
  

  

  

  

  

  

  

  

סמכויות בהפרדת רשויות בישראל עירוב - 29פרק 

וזה עיקרה של הנוסחה: לכל אחת משלוש הרשויות מוקצית חלקה משלה, ובה היא שליטה "...

בעת מחזיקה כל רשות בקרניהן של חלקת מחוקק, חלקת מבצע, חלקת שופט. בה  –בלבדית 

שתי הרשויות האחרות ומוחזקת היא בקרניה על ידי שתי הרשויות האחרות, לבל תנגח רשות 

את רעותה, ולבל תשתלט רשות על חלקותיהן של אחיותיה הרשויות האחרות. הרשויות 

היא כי  נפרדות אפוא אישה מרעותה, אך גם קשורות הן ביניהן לבין עצמן...חוכמת המדינאות

ואולם, שעה שאחת מן  יישמר שיווי משקל, והנדנדה תיסוב במתינות לרווחתם של הכול.

  הרשויות תטלטל קרניה יתר על המידה...ייפרעו הסדרים, וטלטלה תאחז בכל מערך השלטון."

 עמותת התאחדות חקלאי ישראל נגד מדינת ישראל 4918/03בג"ץ 
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  השלטון המקומי -פרק ט"ז 

  וחשיבותו השלטון המקומי

שלטון בישראל, כמו בשאר מדינות העולם, פועל לצד השלטון המרכזי גם 
המבטא את הרעיון הדמוקרטי של השתתפות האזרחים בניהול ענייניהם  מקומי

  ם היא:ההבחנה ביניהרכיהם הציבוריים. ווצ

שמוסדותיה מטפלים בכל הנושאים של היא הממשלה  - השלטון המרכזי •

לשלטון המקומי  החלק מסמכויותי המעביר , והיאהמדינה ואזרחיה

  טפל בעניינים מקומיים וצרכים מיוחדים של כל יישוב. יש

כל בידי במדינה, ש מקומיותהרשויות כולל את כל ה -השלטון המקומי  •

באזור המוגדר התושבים  לנהל את ענייני יש את הסמכותאחת מהן 

  כשטח שיפוט של הרשות המקומית. 

בשתי  מתקיימתחלוקת הסמכויות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי אופן 

  :דרכים והן

 ונציגיה ,, הסמכויות הן בידי הממשלהבמסגרתהש -בדרך ריכוזית  •

וע זרהוא השלטון המקומי  במצב זהפועלים בשמה בכל אזור בארץ. 

  הוא גוף המבצע את הוראות הממשלה.ביצועית של השלטון המרכזי, ו

את סמכויות השלטון  תפזרמ, הממשלה במסגרתהש -בדרך ביזורית  •

יש חופש שלטון המקומי במצב זה ל .של המדינה שלה באזורים השונים

מבחינה כלכלית ותעסוקתית,  החלטה לגבי ניהול היישובים וקידומם

  בקר ומפקח על הנעשה.השלטון המרכזי רק מו

. מצד אחד יחד שתי הדרכים האלוהמקומי בישראל מתפקד למעשה בהשלטון 

ומצד שני הוא גוף נבחר שנבחר בבחירות  ,הוא זרוע ביצועית של השלטון

  דמוקרטיות במטרה לתת שירותים שונים לאוכלוסייה. 

 כי מעבר לאספקת שירותים .חשיבות רבה מאד לרשויות המקומיותבישראל 

לתושבים, ראשי הרשויות המקומיות מהווים נציגים של האוכלוסייה בפני 

 חלוקת תקציבים, שטחי מסחר ותיעושת לחץ לגבי גם קבוצהממשלה והכנסת, ו

  לקידום הרשות המקומית שבראשה הם עומדים. 

 והרשויות המקומיות השלטון המקומי - 30פרק 
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  נשיא המדינה - ח"פרק י
  ישראלמדינת מעמד הנשיא ב

ובמדינות אחרות  או מלכה בראש המדינה מלךעומד בחלק ממדינות העולם 

  עומד בראש המדינה נשיא. 

יש מדינות דמוקרטיות בהן קיים משטר נשיאותי (כמו ארצות הברית) שהנשיא 

 ,ה וגם ראש הרשות המבצעת המנהלת את ענייני המדינההוא גם ראש המדינ

יש מדינות דמוקרטיות בהן קיים משטר פרלמנטרי (כמו ישראל) בהן תפקיד ו

הנשיא הוא בעיקר ייצוגי וסימלי ואין לו סמכויות לקבוע מדיניות או לנהל את 

  סמכויות אלו נתונות לראש הממשלה.  .ענייני המדינה

 "בראש המדינה עומד נשיא".קובע:  נשיא המדינהחוק יסוד: במדינת ישראל 

ואחדות עומד מעל כל רשויות המדינה ומסמל את ריבונות  המדינהנשיא 

. במדינת ישראלכל קבוצות האוכלוסייה  כלפיו ,המדינה כלפי אומות העולם

, דמותו עומדת מעל פוליטית מפלגהואינו מזוהה עם אף אינו מייצג  הנשיא

   ייצגת הסכמה רחבה בחברה הישראלית.ויכוחים פוליטיים ומ
  

  בחירת הנשיא

  :קובע נשיא המדינה :חוק יסוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נשיא המדינה - 31פרק

  בחירה ותקופת כהונה
  שב לפי הלוח העברי.. (א) נשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת לשבע שנים; תקופת כהונתו תיח3 

  (ב) נשיא המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.     

  כשירות
 . כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לכהונת נשיא המדינה.4

  הצבעה
 . בחירת נשיא המדינה תהיה בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת שנועדה לענין זה בלבד.7

  בחירה ברוב קולות
הוא הנבחר;  –מועמדים או יותר, המועמד שקיבל קולותיהם של רוב חברי הכנסת  . (א) היו שני8

לא קיבל מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; בהצבעה השנייה יועמדו לבחירה רק שני 

המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; 

ות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה המועמד שקיבל בהצבעה השנייה את רוב הקול

הוא הנבחר. קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה,  –ומצביעים בעד אחד המועמדים 

  חוזרים על ההצבעה.
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  נציב תלונות הציבורו מבקר המדינה - י"טפרק 

  קרון הביקורת בדמוקרטיהע

קרון שכל מוסדות השלטון עומדים לביקורת. וססת על העהדמוקרטיה מב

על המשאבים הכלכליים של  ושליטההשלטון מרכז בידיו סמכויות רבות 

המדינה, על כלל השירותים שהאזרחים זקוקים להם בחיי היומיום ועל גופי 

ולכן הוא חייב להיות  ,שליטה זו מעניקה לשלטון עוצמה רבה .האכיפה של החוק

  .תחת ביקורת

 ,התקשורתו ועדות הכנסת, האופוזיציה למרות הביקורת המתקיימת על ידי

 מקצועית ומשמעותית במיוחד מוסד ממלכתי שתפקידו לעסוק בביקורתהוקם 

  .מוסד מבקר המדינה של פעולות הממשל והוא:
  

  של מבקר המדינה והאחריות סמכותה

  קובע:חוק יסוד: מבקר המדינה 
  
  
  
 
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

בסמכותו לבדוק את וביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה החוק קובע ש

הגופים ו משרדי הממשלה ,המדינההמנהל של כלל מוסדות  ם שלפעילות

 בישראל השלטון וביקורת פיקוח - 32פרק 

  סמכות
 ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה.. 1

(א) מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של  .2 

של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות  המדינה,

המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו של מבקר 

  המדינה.

(ב) מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחסכון     

  נין אחר שיראה בו צורך.של הגופים המבוקרים, וכל ע

גוף העומד לביקורתו של מבקר המדינה ימציא למבקר ללא דיחוי, לפי דרישתו, ידיעות, . 3

  מסמכים, הסברים, וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצרכי הביקורת.

 אחריות
 במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה.. 6

  חירה ותקופת כהונהב
  מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית; סדרי הבחירה ייקבעו בחוק..  (א) 7

  תקופת כהונתו של מבקר המדינה תהיה שבע שנים.(ב)      

 מבקר המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.(ג)      
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  התקשורת במדינה דמוקרטית -פרק י"א 

  מהי תקשורת?

נערכים חילופי מידע בין פרטים תוך כדי שימוש  מהלכותהליך שבא יה תקשורת

אופן עקרוני ניתן להתייחס התנהגות. בשל סימנים ושל במערכת של סמלים, 

  לתקשורת בחלוקה לשני סוגים:

שבאה לידי ביטוי בתהליך של חילופי מסרים  -תקשורת בינאישית  •

  ומידע המתקיים בין שני בני אדם או יותר.

שבאה לידי ביטוי בתהליך של העברת  -תקשורת המונים  •

אמצעי תקשורת מסרים ומידע לציבור הרחב המתבצע על ידי 
אמצעי או על ידי  ,, מקומונים, ירחונים ועודיםיתונ: עכתובה

  אינטרנט ועוד., : רדיו, טלוויזיהתקשורת אלקטרונית

  תקשורתהת אמצעי ופעול

  

  

  

  

משמעותית הרחבה והההשפעה להם את יש ההמונים אשר אמצעי תקשורת 

  הם: בכל העולם בני האדםביותר על 

  

  

  

  

  

  

  

 בישראל ופוליטיקה תקשורת - 33פרק 

 לציבור
בארץ  ציבור גדול ואנונימי

 עולםוב
 פרשנותמידע ו

  אמצעי תקשורת מסריםמעבירים 
המונים

ארגונים מקצועיים 
 ממוסדיםו

  הכתובההעיתונות 

כוללת עיתונים יומיים  ות הכתובהעיתונה

אירועים מהעולם, לגבי לקוראים מביאים מידע ה

  ספורט. וכלכלה תרבות  חברה פוליטיקה

  רדיוה

 התקשורת מאמצעי אחד עדיין הוא הרדיו

מוסיקה ותוכניות , חדשות המשדר הפופולריים

  שונות שניתן להאזין להן מתי שרוצים.

  האינטרנט

 עולמית בכך עשה מהפכת תקשורתאינטרנט ה

העברת מידע בין כל בני קשר ואפשר שהוא 

  כפר גלובלי. , ויצר למעשההאדם בעולם

  הטלוויזיה

 שהיא מביאהבכך  יש השפעה עצומה לטלוויזיה

 שלמוחשית מציאות מיידי לצופים באופן 

  עולם. כל ההאירועים המתרחשים ב

 המוניםי תקשורת עאמצ

  הכתובההעיתונות 

באה לידי  ות הכתובהעיתונשפעתה של הה

לקוראים מביאים מידע ה שוניםעיתונים ב ביטוי

  ספורט. הותרבות הכלכלה ה חברהה בתחום

  רדיוה

בשידורים  באה לידי ביטוי השפעת הרדיו

מוסיקה ותוכניות שונות , חדשות של ופיםהרצ

  שניתן להאזין להן מתי שרוצים.




