פתרון בחינת הבגרות אזרחות
מועד חורף  ,2020שאלון (20%) 34282

שאלה 1
הצג :חקיקת משנה היא למעשה קביעה של הוראות משניות ,תקנות וצווים שמאפשרים הוצאה לפועל של החוק ומטרותיו ,כפי
שנקבעו בחקיקה ראשית של הכנסת .חקיקה כזו לא יכולה לסתור חקיקה ראשית והיא נתונה לפיקוח של ועדות הכנסת כמו גם
ביהמ"ש ,שיכול לפסול אותה בקלות יותר מאשר חקיקה ראשית.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר נאמר שחוק חובת המרכזים קובע ומגדיר כללים לקיום מכרזים על ידי גופים ממשלתיים ובהתאם קבעה
הממשלה הנחיות שלפיהן תינתן במרכז העדפה למתמודד שיציע מוצר מתוצרת הארץ בתנאים מסוימים .מפני שמדובר בהנחיות
שהוסיפה הממשלה לחוק הקיים )חוק חובת המכרזים( ותפקידן של ההנחיות לדייק את החוק ולהנחות את מנהלי המכרזים כיצד
יש לאכוף אותו ולבצע אותו – הרי שמדובר בחקיקת משנה.
ביסוס" :בהתאם לכך קבעה הממשלה הנחיות שלפיהן תינתן במכרז העדפה למתמודד שיציע מוצר מתוצרת הארץ שמחירו אינו
גבוה יותר מ 15% -ממחיר אותו מוצר המיובא מחוץ לארץ".
שאלה 2
הצג :בית המשפט העליון הוא העומד בראש מערכת בתי המשפט בישראל .מקום מושבו בירושלים ובסמכותו לשפוט את המדינה
כולה ,ללא הגבלה אזורית .הלכה שפוסק בית המשפט העליון מחייבת בישראל כל בית משפט ללא עוררין .בית המשפט העליון
פועל כבית משפט לערעורים מערכאה נמוכה יותר וכבית משפט גבוה לצדק הנותן מענה וסעד מול פעולות של השלטון כמו
הכנסת ,הרשות המבצעת או כל גוף שלטוני אחר במקרים של חוסר צדק או במקרים בהם השלטון פעל שלא כחוק.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר כותב הקטע טוען שבאחד המקרים הוגשה עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים בטענה שהרשויות עוקפות את
החובה המוטלת עליהן להעדיף את תוצרת הארץ במכרזים מאשר את התוצרת שמחוץ לארץ .מפני שהאזרחים שמחו על אופן
התנהלותו של שר הפנים פנו לבג"ץ – הרי שהם ראו בבג"ץ גוף שאמור לסייע להם מול פעולות השלטון במקרים של חוסר צדק
או שהשלטון לא פעל לפי החוק – והרי שמדובר בתפקידו של בית המשפט העליון כבג"ץ.
ביסוס" :באחד המקרים אף הוגשה עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים ,משרד הכלכלה והחברה למשק ולכלכלה של השלטון המקומי.
העותרים טענו שהרשויות עוקפות את החובה המוטלת עליהן להעדיף את תוצרת הארץ ,ולכן לא זכו במכרז".
שאלה 3
הצג :עקרון שלטון החוק קובע את כללי ההתנהגות המחייבים את האזרחים ואת רשויות השלטון באמצעות חוקים .החוקים
נחקקים על ידי הרשות המחוקקת וחייבים להיות שוויוניים מבחינת התוכן ואופן האכיפה שלהם .החוקים שמחוקקת הכנסת
קובעים לאזרחים ולרשויות מה מותר ומה אסור – שכן לאזרח מותר הכל ,כל עוד החוק לא אסר זאת ולשלטון הכל אסור ,כל עוד
החוק לא קבע שמותר לו .על החוק להיות בהיר ופומבי כדי לאפשר לכל אדם החי במדינה להתנהל באופן סביר ושומר חוק .בכל
אלו יש ביטויים לערכי השוויון והחירות והם תנאי הכרחי לקיומו של שלטון החוק.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר כותב הקטע טוען שיש לקבוע באופן ברור כי וועדת המרכזים איננה רשאית להחליט מתי ליישם את
ההנחיות ומתי לא ולא להשאיר לעורכי המכרזים את האפשרות לפרש את ההנחיות לפי דעתם .מפני שכותב הקטע טוען,
למעשה ,שיש על עורכי המכרזים ועל רשויות המדינה את החובה לשמור על ההנחיות והחוק כפי שהתכוון המחוקק – הרי
שמדובר בקריאתו של כותב הקטע לממש את עקרון שלטון החוק.
ביסוס" :לכן ,עם כל הכבוד ,גם רשויות המדינה חייבות לקיים את ההנחיות וההוראות שקבע המחוקק".

