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שאלה 1
הצג :עקרון שלטון העם קובע שהמדינה הוקמה על ידי העם ולמענו ,כלומר – מקור הסמכות במדינה הוא האזרחים והם אלה
שמנהלים את המדינה .אזרחי המדינה בעלי זהויות שונות שמקורן במוצאם ,בתפיסותיהם ,דתם ,מינם או שפתם .עקרון שלטון
העם קובע שאין שעל אף השונות הרחבה בין כל חלקי העם – כל אזרחיה של המדינה הם העם ועל כן הם אלה שינהלו את
רשויות השלטון השונות.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר דובר הקטע טוען שחברי הכנסת בקדנציות האחרונות נבחרו על ידי ראש המפלגה שלהם או הנהגה
מצומצמת – מה שלא משקף בהכרח את רצון הציבור הרחב כיוון שלא הוא זה שבוחר את חברי הכנסת מטעם המפלגה .מפני
שלטענתו הציבור הרחב לא משפיע על בחירת המועמדים לכנסת ומועמדים אלו יהיו נאמנים בתפקידם קודם כל למפלגה ולא
לרצון הציבור – הרי שמדובר בקושי לממש את עקרון שלטון העם.
ביסוס" :במקרה שבו האינטרס של הציבור מנוגד לאינטרס של המפלגה ,יצביעו רוב חברי הכנסת כפי שהמפלגה רוצה ,גם אם
ההחלטה אינה לטובת הציבור".
שאלה 2
הצג :הצעת חוק פרטית משמעותה יוזמה של חבר כנסת שהוא לא חבר בממשלה )כלומר ,לא שר או סגן שר( לגבש חוק ולהביא
לאישורו בפני שאר חברי הכנסת במליאה .הצעת חוק פרטית ,בניגוד להצעת חוק ממשלתית ,מחויבת לראשונה לאישור של
נשיאות הכנסת ומליאת הכנסת .נשיאות הכנסת בודקת אם הצעת החוק לא שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית או
שההצעה עצמה לא קוראת לגזענות באיזושהי מידה .לאחר אישור נשיאות הכנסת ההצעה הפרטית עוברת להצבעה בקריאה
טרומית במליאת הכנסת ורק לאחר מכן ,במידה וקיבלה רוב ,היא עוברת לוועדה המתאימה בדומה להצעת חוק ממשלתית ומשם
לשאר שלבי החקיקה.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר כותב הקטע טוען שבעבר חברי כנסת היו הגורם הקובע והמאשר את החלטות הממשלה .מפני שלטענת
הכותב חלק מעבודתם של חברי הכנסת הוא ליזום ולהעביר חוקים בכנסת גם אם הם אינם חלק ממשלה ובניגוד לעמדתה – הרי
שמדובר בקריאתו לחברי הכנסת ליזום הצעות חוק פרטיות.
ביסוס" :רבים מחוקים אלה אושרו לדיון במליאה עוד לפני שלב הקריאה הראשונה ,גם בניגוד לדעת הממשלה".

שאלה 3
הצג :קואליציה היא ברית בין כל הסיעות התומכות בממשלה ומשתתפות בה ובדרך כלל כוללות את רוב חברי הכנסת )כלומר,
לפחות  61חברי כנסת( .חברי הכנסת החברים בקואליציה ישתפו פעולה ,לרוב ,עם פעילות הממשלה ויתמכו בהחלטות שהיא
מקבלת ובחוקים שהיא מבקשת לחוקק .הסיעות החברות בקואליציה חותמות על הסכמים קואליציוניים המשקפים את קווי
היסוד של הממשלה המוקמת ומגדיר את מדיניות הממשלה ותומכיה ,את בעלי התפקידים שימונו מתוך הסיעות והתחייבות של
הסיעות לתמוך בממשלה בהצעות אי אמון .בתמורה תומכת מפלגת השלטון ברכיבים שונים מהאידיאולוגיה של המפלגות
התומכות.
הסבר:
קישור :בקטע המדובר כותב הקטע טוען שרק ממשלה שיש לה רוב מוחלט בכנסת תוכל לשנות את שיטת הבחירות לבחירות
אישיות לכנסת ולראשות הממשלה – כפי שהוא חושב לנכון .מפני שלטענתו אפשרות זו הייתה יכולה להתממש רק אם שתי
המפלגות הגדולות שיחד היו להן יותר מ 60-מנדטים היו מתאחדות ומסכימות על שיתוף פעולה – הרי שבדבריו הוא מתכוון
ששתי המפלגות הגדולות היו נכנסות תחת הסכם קואליציוני.

ביסוס" :פשרות זו הייתה יכולה להתממש אם בבחירות האחרונות שתי המפלגות הגדולות ,שיש להן יחד יותר משישים מנדטים,
היו מסכימות על קווי פעולה משותפים שיאפשרו להן להקים ממשלה ללא צורך בתמיכה של המפלגות הקטנות".

