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שאלה 1
הצג :מליאת הכנסת היא ההתכנסות של כלל חברי הכנסת לשם ישיבת עבודה ,שלא במסגרת הוועדות השונות .הישיבות
מתקיימות באולם המליאה שבבניין הכנסת .באולם זה מתקיימים הדיונים המרכזיים על סדר יומה של הכנסת .מתקיימות
הצבעות ,נאומים )של חברי כנסת ואורחים( ,הצבעות אי אמון ,שאילתות )שאלה ששואל חבר פרלמנט שר בנושא משרדו,
ושעברה אישור של יו"ר הכנסת .לשר יש 18יום לענות באופן פומבי במליאה( והצעות לסדר היום .ההצבעות במליאה הן גלויות
למעט מקרים בהם מפורש אחרת בחוק ,כמו ההצבעה על נשיא.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר נטען שאחת הדרכים להגביל את השלטון בדמוקרטיה פרלמנטרית היא באמצעות מנגנוני פיקוח וביקורת
פורמליים .מפני שבדבריו התייחס הכותב שבאמצעות כלים אלה הכנסת אמורה לחקור ולבחון את התנהלות הממשלה על ידי
תשאול שרים ופקידים ,קיום דיונים פומביים לעיני התקשורת והציבור וכן שימוש בכלי השאילתא – הרי שמדובר בכלים
המתממשים באמצעות המליאה.
ביסוס" :דיונים אלה נערכים בפומבי לעיני התקשורת והציבור ,אולם פיקוח זה של הכנסת אינו יעיל משום שחלק מהכלים שיש
בידה של הכנסת אינם מתאימים או אינם רלוונטיים".
שאלה 2
הצג :עקרון הפרדת הרשויות קובע כי כל רשות תפעל בנושא אחד ויהיו לה סמכויות מוגדרות ממנה היא לא יכולה לחרוג,
והרשויות משמשות כמפקחות האחת על השנייה כדי לוודא זאת )למרות שישנו לעיתים עירוב סמכויות כמו למשל חקיקת משנה
או ח"כ שהוא גם שר( פיצול הכוח השלטוני לרשויות שונות מהווה ביזור העוצמה למוקדי כוח שונים .המודל המקובל היום הוא
של רשות מחוקקת ,מבצעת ושופטת .בצורה כזו ,הכוח אינו מרוכז אצל גורם שלטוני אחד בלבד ,כך שהרשויות מהוות בלמים
ואיזונים האחת לשנייה .ההפרדה מבזרת את העוצמה ומבטיחה שמירה טובה יותר על זכויות אדם וקבוצה ,בעיקר כי היא מונעת
שרירותיות.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר כותב הקטע קבע במסקנתו כי אין לכנסת אפשרות לפקח ביעילות על הממשלה כיוון שחברי כנסת רבים
חברים בכמה וועדות והוועדות נערכים באותם הימים .מפני שבטענתו כותב הקטע קובע כי מרבית חברי הממשלה הם גם חברי
כנסת נוצר מצב שהכנסת מתפקדת כמעין שליחה של הממשלה – מה שפוגע באיזון בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת,
כלומר – פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות.
ביסוס" :למעשה ,היא מתפקדת כמעין שליחה של הממשלה .מצב זה שבו מרבית חברי הממשלה הם גם חברי כנסת רק מחמיר
את הבעיה משום שהוא פגוע קשות במערכת האיזונים והבלמים שבין שתי הרשויות".
שאלה 3
הצג :ביקורת שיפוטית משמעותה מילוי תפקידה של הרשות השופטת כמפקחת על הרשויות האחרות .במסגרת תפקיד זה
ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ מבקר את הרשות המחוקקת ואת הרשות המבצעת ואף מבטל או משנה החלטות שלהם ,כולל
חקיקה ,תקנות משנה ומינויים על בסיס אי סבירות או התנגשות עם חוקי יסוד .בישראל ,מאז המהפכה החוקתית ישנו דגש על
פסילת חוקים הסותרים חוקי יסוד .סמכות בית המשפט לביקורת שיפוטית והיקפה הראוי שנויים במחלוקת.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר טוען כותב הקטע כי בהיעדר מנגנוני פיקוח פורמליים אחרים יעילים כמו חוקה או שני בתי פרלמנט –
בג"ץ הוא היחיד שיכול לבקר את הכנסת במקרה של חוק הפוגע בערכים המעוגנים בחוק יסוד .מפני שכותב הקטע טוען שבג"ץ
נותר לבד במערכה על הגבלת השלטון באמצעות פסילת חוקים מטעמים של פגיעה בחוקי יסוד – הרי שמדובר במימוש הביקורת

השיפוטית של בג"ץ.
ביסוס" :ראוי לציין כי הפיקוח של בג"ץ על הכנסת באמצעות פסילת חוקים מעורר מחלוקת ,לכן חיוני לחזק את הפיקוח על
השלטון".

