פוזל
משרדהחינוך והתרבות

המינהלהפדגוגי

האגף לתכניותלימודים

מונחון באזרחות
עברי-עברי-רוסי
~OenECTBOBEnEHMסח CnOBAPbTEPMMHOB
MBPHT-MBPMT-PYCCKMR

שתסי cPEnHERאתה

המונחון הוכן במסגרת הצוות לאזרחות לבית הספר הכללי והדתי באגף
לתכניותלימודים.
כתיבהועיבוד :חנה אדן
תרגום לרוסית :אלכסנדרהמרפי
עריכה לשונית:נעמיפרידמן

עימוד :הדסבר-יוסף
קראווהעירו :אסיה רמברג,חייא דהאן ,נאוהסגן ,רחמים כהן-מלמד
הקלדה :גרף-חן

לתלמידיםעולים
בבית הספרהעל-יסודי
הכלליוהדתי
ירושלים ,תשנ"ב

אוכלוס!ה

א

אוכלוסיה
אופיזיצ!ה
?ןךחות

אחוז חסימה

"חריות

מי4יסטר!לית

IcefieH~le

4טחא103וו0,

aoaaa~cnleo,
epaJ*cdaacmeo

סיעה אחת או כמהסיעות ,שאינן

שותפותלקואליציה.
היחסבין אדםלבין מדינה .לאזרחיש
זכויוךנךויובוינ חברתיותךפוליטיות.

"אא5גשחוטט"ק"" 3אתון,קע1וליווהמינימלי ,שמפלגה
"ש)04,7ק  npo~eHmחייבתלהשיגכדי לזכות במושב אחד
לפחות בכנסת כלומר,כדילהכניסנציג
לכנסת .אחון המינימום נקבע בחוק
הבחירות של המדינה.

""")ק"הטעאע1ג האחריות של שדלפעילות של משרדו
15ן)"1""",10קת 0,71"",ולפעולות שלאנשיו ,גם אם הם פעלו
שלא בהסכמתו .האחריותהיאכלפי
ראש הממשלה והכנסת.

"-ריוח משותקת

.%"19א""7

""0]"15ש"1ש)"וש"0"1

עיקרוןשלפיו הממשלה אחראיתבפני

הכנסת לפעולות של כל שר ,וכל שר
חייב נאמנותבמעשיו ובהצהרותיו
למדיניות הממשלה.

חיייא%וג!ה

"udeonozu

השקפהשיש בהרעיונות ,אמונות
ומחשבות בדברהיחסיםשבין האדם,

החברה והיקום.

~1tSpהקשירת

המין?ים

"יקהמניננת

A1a(i('oeble e.peacmea

CVN3U

רדיו,טלוויזיהועיתונות שתפקידם
להעבירמידע להרבהאנשים ,להמונים.

""4,"0קאט"ק"ע מוסדמדיני שנבחר במיוחד לחקיקת
 co6pa~ueחוקה.מכיוון שעדהיום לא נחקקה
חוקה ,הכנסתהיא גם אקפהמכיננת.

ף

ז"שש

ביתר
?-ירית לכנסת

"36uparNeab
ח")שאא

8

אק"6)50

כל אזרח שמלאו לו  18שנה ושמו
מופי
ע כרשימת פנקס הבוחרים.
הבחירך,ז התקיימות עלפי חךלן כל
ארבעשנים .אם הכנסת החליטה
לההפורלפני סוף תקופת ארבע השנים

(לפניסיום הקדנציה) ,הבחירות

7

?סייגתילליית
מתקיימותאחריפיזור הכנסת.

הבחירות בישראלהן :כלליות,

"רציות ,חשאיות ,שוות,ישירות,
רשימתיות,יחסיות.

?סירית?עליית

e('eo6u4ue ebl6op~l

בתיריתארוזיית

"ק" 86,50א"')"6ט"קנאז)8

?סיייתסי"יית
בתירית שחת

יסירית?יידית
בתירית

רשייתיית

בחירות ,שבהן משתתפים כלאזרחי
המדינה.

בחירות המתקיימות בכל הארץ באותו
יום ,והארץ כולה נחשבת לאזור בחירה
אחד.

י6ק50עש l"a~HblE

"blr)O/)bl

pa~HO"/)aeHble

בחירות ,שבהן רק המצביע עצמויודע
במי בחר.
בחירות שבהןניתן משקל שווה (ללא
הבדל לכל אחד מהקולות של
הבוחרים.

 ebl~opblש316,עקז,

בחירתחברי הכנסת בהצבעה של

הבוחרים.

יין)י )1סוס

"htOOpbt

בחירת רשימת מועמדים של מפלגות.
לפני הבחירות כל מפלגה או תנועה

המשתתפת בבחירות קובעת את
רשימת המועמדים שלה .הרשימה

קבועה ולאניתן לשנות אותה .האזרח
הבוחראינויכוללהשפיע על רשימת
המועמדים ,זאתבניגוד לבחירות
אישיות ,שבהן האזרח בוחר את
המועמד.

בתירית2סייית
?סיריתלקשויית

סיקימיית

בייחי
ןלאומרי

בחירות עלפי שיטה ,שבה מספר
המנדטים (המושבים בכנסת) שמקבלת
כל מפלגה הואיחסי למספר הקולות
שקיבלה המפלגה בבחירות.

"61ד61ע"חעהעאיוע .בחירות במועצהובעירייה ,בראש
יסס" 4%1המועצה ובראש העיר .ראש הרשות
נבחר בבחירותאישיות,ואילוחברי
המועצה אוהעירייה נבחרים בבחירות
רשיטתיותיחסיית .הבוחרים הם
התושבים הגרים בתהום הרשות
המקומית.
ג/tb~afנייס1ו11.א מושג המבטא אתהצירך ואת הדרך
ייו)0ן)1יסי1ס לסגו עלהקיים של המדינה ועל השלום
שלונושביה.

שית מקט

בית משלט

4סיסש*טרגילים

cvd
י6מIpaatda~('"ue )(,

בתי משפט אלהדנים בנושאים
פליליים ואזרחיים .הם כוללים  3רמות
שלבתי משפט:בית משפט השלום,
בית המשפטהמחוזי,בית המשפט
העליון.

4יתמילט

סוללים

ט"') MUpoaod

הרמה (ערוטה,אין9טןי!ה) הראשונה
שלבתי המשפט.בית משפט השלוםדן
בנושאיםפלילייםואזרחיים ,שהעונש
עליהם מוגבל (עד שלוש שנות מאסר).

4יתהמילט
ססחיזי

ליתהישקט

הצליין

ט'(peeuo~taibitblD ,

טוה eepxoal~hld

הרמההשנייה שלבתי המשפט.בית
המשפט המחוזידןבעניינים אזרחיים
ובעברותפליליות ,שאינם בתחום
ו
מ
כ
סמכותו שלבית משפט השלום .כן
הואדןבערעורים עלפסקיהדין של
בית משפט השלום.
הרמה השלישיתוהעליונה במערכת
בתי המשפט בישראל ,ממלאשני
תפקידים)1 :דןבערעורים עלפסקי
דין שלבית המשפטהמחוזי;  )2מכריע
בסכסוכיםשבין האזרחלבין
השלטונות בנושאים שאינם בסמכות
שלבתי המשפט האחרים .בתפקיד זה
הוא נקראביתדין גבוה לצדק -
בג"ץ.

4סידיו
4יתסדיןסדקי

מ'" בתי משפט שעוסקים רק בתחום
מסוים ,לדוגמה:ביתדין צבאי,בית

דין דתי,עתי-דין הם מחוץ למערכת
בתי המשפט הרגילים.

" (-vaא03,1ע"ע;7",1

ביתהדין שדןבענייני המעמד האישי.
לכל דתישביתדין משלה ,הדן
בענייני המעמד האישילפי חוקי אותה
דת .בתיהדיןהדתייםהקיימים הם

ביתדיןרבניליהודים,ביתדין
כנסייתי לנוצרים ,ביתדיןדתי
לדרוזיםוביתדין מוסלמי הנקרא
"ביתהדין השרעי".

:

ביתסדיןהלב"י

ביתהדין הצבאי

4סייין

?1רס?ים
מיוחדים

apMFd(-"u~ (-yd

מ()

הטא')אם)6נ"ק"
 denaMאן0).),66

110

ביתהדין שדןחיילים על עברות
צבאיות (עברות הנוגעות לצבא)
במסגרתאועי
עברות ,שעברוהחיילים
שירותם הצבאי.

בתידין שהוקמוכדי לטפלבנושאים
מיוחדים ,כגון :תעבורה ,נוער ,עבודה

ש

*

דצת קהל

 .MHeHUeש0אאש18ח')ש,א05

ולעבדה שלהציבור בנושא מסוים

שנוגע לכללהציבור.

8שא*

ס*צתאי אסע

*יעילה

להיסדרות

סייי4ית

סעילמית

הי44הלפיעל
הין4ה (ר'היראחע)

היןלת

סקרנת סצ?9אומ

"eOmJ~M Hedo~epu.

8(,הו"ג"11וט08קח

ת0א'))',11טא0ט) Mupoea?l

"OplaHUYUqu

ממיכנוההןהודית
10

גוף הכולל אתהנציגים של התנועה
הציונית בכל המדינות שבהן פועלת
התנועה.

U('NO/IHEHUE

(ע3,""3

VKa3 (MH.

Kaecem, u]puullb(xud
וחא"אםהחם1ו

nposo3~."umeaue
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וצידרישי

קבלת החלטה בכנסת נגד הממשלה.
כלומר ,תמיכה של רובחברי הכנסת
בהצעתאי אמון .החלטה כזאת תביא
להתפטרות של הממשלה או לנפילתה.

('eMeaHOe NOilOhCFHqF

לית נבחרים (פרלמנט) .לבית הנבחרים

בישראל קוראים כנסת .הכנסת היא
הרשות המחוקקת .מספר חבריה ,120
והיא נבחרת כל ארבע שנים.
הצהרה על הקמת מדינת ישראל
כמדינתריבונית,שניתנה ב-ה'באייר
תש"ח ( 14במאי .)1948
מושג משפטי הנוגעלעניינינישואין
וגירושין .תחום זה הוא בסמכותבתי
הדין של העדות הדתיות השונות

בישראל.
"0מ"י""ג"""""0קין הזרוע המבצעת של ההסתדרות
הציונית העולמית.

ליזםקי"לי4יייי

יזהםקי"לי4יי?י
"0""0ע"עעם "0חוזהביך כשותפים בממשלה או
שע,1שש" )'0".1במועצה המקומית .בהסכם נקבעת
חלוקתהתפקידים והמחויבותשיש
לשותפים זהכלפי זה.

הסתדרות

7מ0~)0ק"

ארגון שלעובדים ,שהמטרה שלו להגן
עלהזכויות של העובדים במקומות
העבודה ,וגם לטפלביחסיםשבין

העובדיםלביןארגוני המעסיקים
והממשלה.

לקרדתרשויות

"""'1")"7

/)a3aenewue

ונפרדהבתפקידיםובסמכויותבין
שלושהרשויות :הרשות המחוקקת,
הרשות המבצעת והרשות השופטת.
ההפרדה נועדה למנועריכוז כוחבידי
רשות אחת ולמנוע תלות של רשות
אחת באחרת.
סמכות החקיקה נמצאתבידי הרשות
המחוקקת (הכנסת) .סמכויותהביצוע
נמצאותבידי הרשות המבצעת

(הממשלה) ,וסמכויות השיפוטבידי
הרשות השופטת(בתי משפט).

סץ*?ה?*קירית
מלעתאי אמון

"י'"ע"""ין "0"0השתתפות האזרחים בשלטוןעל-ידי
בחירתנציגים .ההשתתפותהיא זכות
"%ק50א" וחובה של אזרחים במדינה דמוקרטית.
npeauoJice~ue 0

"edoeepuu

סלעתחיק פרטית

"ש"א"

חלק מסמכויות הכנסת .הצעה
שהאופוזיציה מעלה ובההיא קוראת
להתפטרות הממשלה.
הצעהלחיק שמגיש חבר כנסת.

JaK0Hodameah~a,v

u~uquamuea

הלעתחיק
ממשלתית
ס?4הלעדר

ס?4הדחויה

ללידר oy~n

)(םא"עש",71מ0א"0ם3
uHllqua/nu~u

הצעת חוק שמגישה הממשלה או
שמגיש שר בממשלה .רוב הצעות החוק
המוגשות לכנסת הן הצעות חוק
ממשלתיות.

"עם  apednoJfce~ueהצעה של חבר כנסתהמופניתליושב
יי""ק0,,,עז",ק ראש הכנסת .ההצעה מעלה בקשה לדון
בנושא מסוים במליאת הכנסת.
""eoueped~oe
nped~o.HCeHUe

האט
"OSE('lllh-F
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הצעה שמגיש חבר כנסת לכלול נושא
דחוף בסדרהיום של הכנסת.

הךאשית

סך4נו"
סיעניםסךאשיוצ

הלגיטי
ןהמקימי
התאןךחווו

!ג0א"088ק Fi'laeHblll

"ז"'ש",1

"31))"1"0

".טט30ט0.1עיוח0א
zpa.ht~a"('msa

n

המך12ד הדתיהעליון במדינת ישראל.
מועצת הרבנות הראשית מורכבת
משישה עשררבנים ובראשםשנירבנים
ראשיים :האחדאשכנזיוהשניספרדי.

שם כולללעיריות ,למועצות מקומיות
ולמיעצי
תאזיריות.יש להן סמכות
חוקית לשלוט באזור מסוים תחת
פיקוח של השלטון המרכזי (הממשלה).
התהליך שבו האדם מקבלזכויות של
p
אזרח.
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וודית הננסת

Kwe('ema

טוו')')טא()א

העבודה המעשית של הכנסתנעשית

בוועדות קבועות .כל ועדה עוסקת
בנושאים שהיא הוסמכה לטפל בהם על
פי התקנון .לדוגמה :ועדת חוץ
וביטחון ,ועדת הכספים .הוועדות
נבחרותלפיעיקרון שלנציגות

סיעתית-מפלגתית.

יעדתקליי

""36upame,"blfa
KOMUC('UH

יעדה היושבתליד קלפיביום הבחירות.
הוועדה מורכבתמנציגים של מפלגות
שונות.היא מנהלת את הבחירות
באותה קלפי ומפקחת עליהן.

וצדתנקרים

MUHU(:lnepcKUH

""))טא0א

ועדה של שרים הנבחרים עלידי
הממשלהכדי לטפל בנושא מסוים.
לדוגמה :ועדת שריםלענייניביטחון,
ועדהלענייניעלייה וקליטה.
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זכות(ר'זכוית)
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לכנסת .בראשי תיבות:

חיבה(ר'חלבית)
).ו1ג) ,10)',115אם06"3

(ע0011אא"06"7

" 30"0הוראהפומבית ,שהרשות המחוקקת
קובעת .ההוראה מגדירה מה מותר
ומה אסור .במשטר דמוקרטי כולם
שוויםבפני החוקוחייביםלציית לו.
180ח)71"%5ו")(6א0אם 3מביעיךיזיקינז עלירו הכנסת ,שהיא
הרשות המוסמכת לכך.
"0)10""0
3aeowoaamen~('meo

החקיקה שמחוקקת הכנסת נקראת

חקיקה ראשית .החקיקה הראשית
עוסקת באישור העקרונות של החוק
פירטיו החשובים.
וב
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חקיקה שמחוקקת הרשות המבצעת

וילנוב1שליק הרשויות המקומיות
ורשויותציבוריות אחרות) .הכנסת
מעבירה לרשות המבצעת את הסמכות
לקבוע תקנות בתחומים ובהגבלות
הקבועים בחוק הכנסת .חקיקת משנה
כפופהלחוקי הכנסת ואסור שתהיה
מנוגדת לחוקי הכנסת.

הדרך שבה נחקק החוק בכנסת .הליך
החקיקה נעשה עלפיכללים קבועים
הניתנים לביקורת.

",ין"0או"").

שוח')110אש8וח')08קא

17peaceiamea" Kaece~la

י הכנסת
חבך כנסת שנבחך עליד
לעמוד בראשה.
תפקידיו :לנהל אתענייני הכנסת,ליצג
אותהכלפי חוץ ,לקבוע את סדרהיום
שלהדיונים בכנסת ואת סדרהישיבות,
לשמור עלחסינות חברי הכנסת.
יו"ראחראי עלמזכירות הכנסת ועל
עובדי הכנטת.
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"oHCmumyquN

וזוין הקובעמיוכאי לאורחות ,ובאילו
תנאים מקבלים אורחות שלמדינה.

חוק ולקובע את זכותו של כליהודי

לעלות לישראל.

קגלסיטיטייוה .אוסף שלחוקים
הקובעים את עקרונות המשטרוסדרי
השלטון.
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חוקייסח
חוקייסיד

סוי4ה
סעינות

O('/fOeHhle
~UKOHbl

"א"שש.10עוג,70

aM~U('tfill-V,

He"puKO('HOeeHHO~mb

חוקןסוד שוןה מחוקרגיל בכך
שבעתיד הואיהיה חלק מהחוקה.
חוקיסוד עוסק בנושאים כמו צורת
שלטון ,סמכויות השלטוןוזכויות
האזרחים .תוכנו הואקונסטיטוציוני.
לדוגמה :חוקיסוד הכנסת ,חוקיסוד
הממשלה.
הפחתת העונש לאדם שכבר נשפט ,או
ויתור על העונש לאדם שעמדלדין.
בישראל זכות החנינההיאבידי הנשיא.

הזכות לא להישפטשיפוטאזרחי
וללילי .זכותזו מקבלים עלפי רוב

בעליתפקידים כמונשיא המדינה,
חברי כנסתודיפלומטים .הם מקבלים

את הזכות הזאתכדי לאפשר להם
חופש פעולהבביצוע התפקיד שלהם.
במקריםמסוימיםיכולה הכנסת לבטל
את הזכות הזאת (להסיר את החסינות)
ולהעמיד אותםלדין.

4שא4

ע

כיחפייטי
כינוןהממילה

cuaa

fiOfiUtnU~F('KaR

Mu/~OeaHUE

~opl
npaeum~/lbcm8a

לאום

Haqua

(כולת של קבוצה חברתית להשפיעעל
קבלת החלטותמדיניות(פוליטיות).

תהליך הקמת ממשלה חדשה .התהליך
נקרא גם הרכבת ממשלה.
עם ,אומה או קבוצה גדולה שלאנשים,

שהמשותף להם הוא לשון ,מוצא,
י רוב גם ארץ
היסטוריה ,ערכים ועלפ
אחת.

י
881
~ע

לארמיית
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להיציאלפיעל -

"6,א6עש"0א"ם"

א.
ב.

ההשתייכות ללאום ,לעסן

אידיאולוגיה ,שדוגלת בסדרמדיני

המבוססעל מתן עצמאותמדינית

לעמים השונים.
npueec~nu eaeacmeue

לקו -
?4סו -

מ

49קיס9די4ה

0)',77ח J~HUMamb

טאא11ש"ןו)ק"0ע[0).

(]"~,(0וח011א

שם המוסד ושם התפקיד של האיש
העומד בראש המוסד העוסק בביקורת
עלהניהול במוסדות השלטון.

הפקידים במשרד מבקרהמדינה
בודקים אתניהול הכספים ,את
היעילות ואת טוהר המידות במשרדים
הממשלתיים ובכל המוסדות שהמדינה
נותנת להם תקציבים .הביקורת
נמסרת לראשי המשרדים ולכלהגופים

המבוקרים ולאחר מכן לכנסת .כל שנה
מפרסמים את מסקנות הבדיקה.
י הכנסת
מבקר המדינה נבחרעליד
בהצבעה חשאית לתקופה של חמש
שנים עם אפשרות להארכה לחמש
שנים נוספות.
הכנסתאיננהיכולה לפטר את מבקר
המדינה אלא ברוב שלשנישלישיםמן
המצביעים ,ולאחר שהוגשה הצעה
י  20חברי כנסת לפחות.
לפטרו עליד

מדינה

מדילהריבינית
מדיניות

מייד (ר'מיסדיה)

zo('yaap('~leo

אוכלוסייה המנהלת שלטוןעצמיריבוני
בשטח בעל גבולות קבועים.

,,7780ק"מ "0)(:ש0אא"ק)'8ח

מדינה עצמאית.

rloaumu~a
yupeJe~ewue (AH.

)YVpeatae~uR

מעמדלניעת

מיץ4ה (ר' מועצות)

מיקצהוחזירית

"K~ecem

61)601א"א

קנדידט .כל אזרח ,ששמו נמצא
ברשימת הנבחרים לכנסת .המועמד
לכנסתיכוללהיות כל אזרח
ישראליבן  21שנה ומעלה ,בתנאי
ממנו זכות זו.
שבית המשפט לא

ילל

)117 (MH. COeemblש")'0

 co~emמא,,א0פ"ק

גוף הכולל כמהיישוביםכפריים
קטנים ,שיש להםאינטרסים
משותפים(.אין הצדקה שכל אחד מהם
יהיה ושות מקומית נפרדת).

5

מיקצהיקימית
מילקהמקימית

בייב

)1"6," ('osemשא

גוף הקנהל אתענייניהיישוב (כליישוב
שאינועיר) פועל באמצעות מועצה,
ובראשה עומד ראש המועצה .חברי
ל
המועצה וראש המועצהנבחרים ע ידי

תישביהיישוב.
בקסת

מישב הכנסת

סזיירמחית
סזיירווצ הכנסת

יי4סלי -יינהל

.

KHecema

עם))ש)

 Kweeemeי"ז)ז) תקופת העבודה של הכנסת .הכנסת
מושבים:
עובדת במשך השנהבשני
מושבקיץ ומושב חורף ,ארבעה
חודשים בכל מושב.
Oe~pemaP" K~ecema

""7ז7)"",

וווםטקםח8סא)8

האדם שעומד בראש מזכירות הכנסת
ואחראי להפעלת תקציב המינהל
והמשק של הכנסת.
מטפל גםבעניינים הקשוריםבייצוג
הכנסתכלפי חוץ.

צוותמינהלי הכולל אתמזכיר הכנסת
וסגניו .מזכירות הכנסת עוסקת
בתפעולה התקין של הכנסת בתחומי
המינהל ,התקציב והמשק ובארגון
העבודה הפרלמנטרית שלה.

aaMullucmpa/wus~6ld,

".ע")"'"""""ש"י_
שעאש"",,ק;(

סי4סל ומשק
מליאת הכנסת

יישלה

ייקילת

ע aaMUHUCmpaquR
_ro3~U(meo

"ל""7ע" המליאה היא אספת כלחברי הכנסת
",7,ז""",
באולםהישיבות של הכנסת ולא
בוועדות.אין חובה עלחברי הכנסת
להופיעלישיבות במליאה.
80ו(י)2").יייט08קח

סץ4ר

"""""6)"1ע",7/(0
nepexoD~oe(l

ק,ישייו
ויעצייינהלי
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םה0ט()שח

,ן;(0,החח0

0א"8טו,וםק)1טאטאה0
וח!)שקם

ממשלה שהתפטרה או ממשלה
שהכנסת הפילה אותה ,הממשיכה
ער לבחירת ממשלה חדשה.

לך,זי

י רשויות השלטון
מעצר שלאדנז עליד
והמערכתהביטחונית ,,מבלי שהוגש
נגדו כתב אישום ומבלי שהעמידו אותו
לדין .החל משנת  1979צו-המעצר

מפלגה
המינהליחייב לקבל את האישור של
נשיאבית המשפטהמחוזי ,והואנתון
לביקורת שלבית המשפט הגבוה
לצדק.
"naptnu

קבוצה גדולה שלאנשים ,שהתארגנו

ביחד עלבסיס שלרעיונותפוליטיים,
חברתייםוכלכליים משותפים .מטרת
המפלגהלהגיע לשלטון.

מ316,ש"6"",ק הגוף השלטוני שנגדו עותרים בבג"ץ.
הואחייב להשיב לעתירה.
 Jda~ue K~ecemuהבניין שבו הכנסת נמצאת.

 fleope~ npe3uaeamaנ(קובז ב(ךשבך שלהנשיא הנמצא
"עע"קנא בירושלים עלפי חוקיסוד "נשיא
המדינה".
1גע)נקק

deMoKpamuve('"ud
pexuM

צורת השלטון הנקבעת עלפי עקרונות
ומוסדות ,לדוגמה :משטר דמוקרטי,
משטר דיקטטורי.

ונשטר מךונר ,שבךנ7,ךךמשלטיךבידי

נוךיזררינעם .העיקרוך של משטר
דמוקרטי הוא שלטוך העם למען העם
באמצעות הסרלמנט(ביתנבחרים,
כנסתן ובאמצעות הממשלה הנבחרת

עלידו.

 du"/namop('"uaמשטר ,שבו סמכויות השלטוךאינך
 pe.NcuAfמוגבלות .במשטר זה השלטון נמצא
בידייחיד אובידי קבוצה.
31א.א"3ק

"1Ot~lanUINa/lHblU

ב(שטר ,שבויש רק ונפלגה אחת ,והיא
שולטת במדינה ובאזרחיה שליטה
מוחלטת (טוטלית).

"0

ה10""14"61ג()"ה10וע

""נשב"וק

Jea/lo6aM

האומבוך9מך נקרא בעברית "נציב
תלונות הציבור" .מבקר המדינה
משמש גם כנציב תלונות הציבור.
תפקידו שלהנציב לבדוק תלונות של

כל אזרח נגדגופים ממשלתיים
וציבוריים הנתונים לביקורת המדינה.
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נציג(ר'נציגים)
ג(ר'נציגים)
ויי

נשיאהידייה

ס

שדרהיים

של הכוסת

שיללנות%5יסית

,1.ע) "peacmaeumenb
)npeacmaeumeau
npeJuaeam ('/fipaHbl

"7וח')שא)" DHH 7אוח),ש08ח

""א).ש"ט1חטנ,10
0).,,16עעחש)ייי

יחברי הכנסת לעמוד
מי שנבחךעליד
בראש המדינה .הנשיא נבחר לתקופה
של חמש שניםויכול להיבחר לחמש
שנים נוספות.
לנשיא במדינת ישראליש בעיקר
תפקידיםויצוגיי
םסמליים ,לדוגמה:
הואמייצג את המדינה בטקסים
רשמיים ,הוא מקבל אתכתביההשסיה
שלנציגיםדיפלומטיים ממדינות
אחרות בישראל.
לא
ם
י
י
ג
ו
צ
י
י
ם
י
ד
לנשיא גםתפקי
ם
י
ר
י
ס
א
ל
ה
נ
הנשיא נותןחני
באישור
שר המשפטים ,ומטיל על חבר כנסת
להרכיב את הממשלה.

קוררהיום שלישיבות הכנסת נקבע על
ידייושב ראש הכנסת .סדרהיום
כולל :הצעות חוק ,הודעות של

הממשלה ,נושאיםלדיון שהגישוחברי
הכנסת ,שאילתות והצעותאי אמון.
הנכונות שלרשויות השלטון ושל
האוכלוסייה לאפשר קיום דעות
שונותוהן מאבקביניהן על השפעה.
במשטר דמוקרטי מתקיימת סובלנות
בתחומי חופשהביטוי וחופש

הי

ההתאגדות.

קישה

"טף""קש ונפלגה או תנועה ,שהתמודדה בבחירות
לכנסת ועברה את אחוז החסימה .כל
סיעה נקראת בשם שהשתמשהבו
בבחירות.

סיכות(ר'

ימכויית)

לילימידיוה

.צוג) "ט"0ע0אעו)ח

("ט"0.1"0"0ח
Ij('yJup('ese"/lble
3M6.eMbl

ציור ,תמונה ,צלילים או כל דבר אחר,

המשמשיםסימן היכר למדינה.
רה
לדוגמה :סמל המדינה  -מנו וענפי
זית ,דגל ישראל  -כחוללבן ,המנון
 -התקווה.

עי
!י

,

.
*
ע

"0",וחי)(0ן"
).,17vnnenueשקוו
חא"%44חם

ווושחוט4םחע"טאוא

ב1ו שבנגרשעתירה (בקשה) לבג"ץ(בית

דין גבוה לצדק) (ראה משיב).

רשות המנהלת אתענייניהעיר,
ובראשה עומד ראשהעיר.

(ע"ע"אעק1ו npuHqun (MH.

nepec,~onlp

דרישהלדיון חוזרבבית משפטבעניין
שנידון ונקבע בפסקדיןבבית משפט
נמוךיותר.

 3aR",~FIfUEש)(80א).ט

 Kae(v~1aי"(,46א"ם"

בעושה ,המוגשתלבית המשפט הגבוה
לצדק (בג"ץ)לדון בטענה של כל אדם
במדינה כנגד אחדמגופי השלטון.

חופשת הכנסתבין מושב למושב.

"7ש)""0אע"("
י40).110).1ן

;,וי0408115ן,י

KpeMuHa~bHbld
").0ט7ו)

u~6upuaenea

ם4ין)

שטאשששק

לרשיתה המלאה של האזרחים ,שיש

להגז זכות לבחור לכנסת או ל-שות
המקומית.

החלמתבית המשפט הנקבעתלפי

מערכת החוקים של המדינהולפי
הפרשנות שנותנים השופטים בסוף
תהליך המשפט( .ראהבתי משפט
רגילים
).

"יבור

צ

ציבור

0 0,u~elnleo,

oou]e('ineeHHO('mb

ציבורי

"ע"""""*,,י"0

קיאלייזה

"oaNUqUR

התחברותיחדיו של הסיעות בכנסת
התומכות בממשלה .חבריה גם שותפים
בממשלה.

קווי-יסיד
קלפי

קדיטתביניים

,1"",""6".illlHUU

""וו "ul~upamenbwa

""]"ע

] ""אגח"(/

התיבה שלתוכהמכניסים את מעטפות
ההצבעה בעתקיום הבחירות.
קריאה שקורא חבר כנסת ממקום

מושבו בזמן שחבר כנסת אחר נואם.

4שש4

ראשממילה
רשווו(ר'רשויית)
רסבתהלולת
רשות מבצעת

~)1%8ין~חזט%טעח "8טןן

חבר הכנסת שהרכיב את הממשלה
ועומד בראשה .הוא אחראי להפעלת
הממשלה.

"opla
",1"",;1
)enacrw

840)16

(MH. OpaHbI

t~Eppumopufl Kwe('ema

השטח שמסביב למשכן הכנסת.

]] u('tlojlHUtfie/lbl~nאחת משלוש רשויות השלטון הכוללת
5ז"]"ע" את הממשלה ,המינהלהציבורי
והרשויות המקומיות ,כלומר את
הגופים המוסמכים להוציא לפועל את

חוקיה.

ריבינות
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ריבייי

('~rdepe?dttme/n

'yeepe""blu.
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יאילסה
uHmepne~aaquR,
3anpoc

enaCmb

3a"OHHaa e~acmb

MuHuc'mp

קאלה שמפנה חבר כנסת לממשלה או
לשרמסוים .השאלה קשורה בתחום
התפקוד והסמכות של הממשלה ככלל
או של שרמסוים .באמצעות
השאילתותיכולים חברי הכנסת לבקר
את הממשלה.

מתקיים באמצעות מוסדותהמדינה,
שקובעים את ההחלטותבמדינה.
שלטון דמוקרטי מתבססעל הסכמת
האוכלוסייה.
עיקרון שעלפיו האזרחיםוןשויות
השלטוןכפופים באופן שווה לחוק.
חבר בממשלה .שראיננוחייבלהיות
חבר כנסת.

ת

סליקה

סנורהסילייית

aKa~06a

ה של אדם או שלהמדינהלבית
פניי

המשפט ,במקרה של עברה על החוק.

noaumuvec~oe

deuave~ue

קבוצת אנשיםבעלירעיונות ומטרות
משותפים בתחוםהמדיני,הכלכלי

והחברתי ,הפועליםיחדכדילהשיג

מטרות .תנועהפוליטיתאינהשייכת

סאמ~תבחירית

למפלגהואינה שואפתלהגיע לשלטון.
npe~ebI6opwaN
u~umaqua

הניסיון שלהרשימות השונותלהשפיע
על הבוחרלהצביעעבורן .לתעמולת
הבחירותיש מגבלות ,הכתובות בחוק
הבחירות לכנסת.

סן4ה(רי תקנות)

סקלןסקסית

.אnoemaH08aeHUe )4

(4עאש084א"חו)"0

]("ecema
כללים והוראות ,הקובעים את
 Ycmaeתקנותי
העבודה של הכנסת .ועדת הכנסת
סדרי
מטפלת בתקנון.
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לעמילה
מקנ
יהממילה
סקנע

תעיי
ת עסקנה
לשעת
חירויי

8ע"""0848ה') "0קידריםוכללים שלדרכיפעולה,
 )lpasume#b~m8aשקובעת לעצמה הממשלה עלפי חוק
יסוד הממשלה.
(

npaeu/la O6OpO~bl npu

"pe3eblUaawOM
"OI~OACEHUU

תקנות ,שהמטרה שלהן להבטיח את
שלומו שלהציבור בזמןחירום ובזמן
סכנהימלחמה ,משברכלכלי)ולהבטיח
אתקיומו שלסידרהציבורי.
התקנות האלה נותנותבידי הרשות
המבצעתסמכויות ,שלפעמים גם
יכולות לפגועבזכויות הפרט ,כמו
מעצרמינהלי .התקנות האלה נקבעו על
י ממשלת המנדטהבריטי ב1945-
יד
והןקיימות עדהיום.

