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Tech inעמל



פדגוגיה: שילוב של אקטואליה עם 
מושגי אזרחות שכבר נלמדו בכיתה.

מתודה: שיתוף מצגת slide מעט מלל + 
תמונות.

בהרמת יד כמו בכיתה עונים על 
השאלות, שואלים שאלות חדשות 

ודנים. 



1. סגר פוגע בזכות בסיסית של אדם. 
                 באיזו זכות ? 



ת: חופש התנועה



2. האם ההכרזה (של ראש הממשלה) 
על סגר מתבצעת מיידית ? אם כן או

 לא נסה להסביר. 



ת: לא. היא צריכה לעבור את אישור הממשלה ב"תקנות לשעת חירום". בנוסף יש לחכות 
עד אשר יפורסמו ב"רשומות" (אתר רשמי לחוקים/ תקנות..)



3. מדוע המדינה התערבה כשהיה מחסור 
בביצים? האם כמות הביצים במשק נקבעת 

על ידי המדינה ? 



ת: כן. המועצה לענף הלול תחת משרד החקלאות היא שקובעת את כמות הלולים והביצים. 
זו הסיבה שכשהיה מחסור בביצים המדינה התערבה וסיבסדה יבוא ביצים מחו"ל (המדינה 

התערבה בשוק חופשי = גישה כלכלית חברתית "סוציאל דמוקרטית").



4. מה הסיבה שהמשטרה הודיעה שמעתה 
ניתן להגיש תלונות באמצעות האינטרנט ולא 

חייבים להגיע לתחנת המשטרה ? 



ת: בכך נשמרת "הזכות לבריאות הציבור". כמו כן זכינו בדבר נוסף- 
שיפור משמעותי בשירות לאזרח.



5. מדוע הורו להסיר את המחסומים שראש 
עיריית רמת גן ביקש להציב בבני ברק 

 (בגבול עם רמת גן ) ? 



ת: מאחר ודבר כזה אינו בסמכות השלטון המקומי. הפוך לעיתים 
דווקא כן. למשל: פקחי עירייה אוכפים סירוב בידוד.



6. השר לביטחון פנים הביא לאישור תקנה 
לשחרר למעצר בית אסירים פליליים שמועד 
שחרורם בקרוב. האם זה מותר ומדוע עשה 

זאת ? 



ת: מותר לשר להביא לאישור תקנה כזו על מנת להקטין את סיכויי 
ההדבקה (גם בעולם מתרחש תהליך דומה).



7. לפני מספר ימים התקיימה הפגנה כחוק 
בכיכר רבין (קיבלו רישיון, עמדו במרחק…). 
למפגינים קוראים "הדגלים השחורים". מה 

הפירוש ל דגל שחור ? (2 דברים)



ת: 1. כמו בים. אין 
להיכנס  לים מחשש

 טביעה (רמז למנהיגים).
2. דגל שחור מסמל 

"פקודה בלתי
חוקית בעליל" (רמז 

למנהיגים- 
הנחיה שקיימת וחובה 

לסרב לה).



8. בפולין הציעה הקואליציה כן לקיים את הבחירות 
לנשיאות אך ללא הגעה לקלפיות וללא טכנולוגיה (ללא 

בחירה באמצעים טכנולוגיים מחשש לזיופים). כיצד 
בוחרים לדעתך אם כן ? *רמז- חזרה לעבר



ת: באמצעות מעטפות בדואר. נכון לרגע זה האופוזיציה בפולין 
מתנגדת. 



9. האם העוצר בערב חג הפסח היה תקף
 לכל הערים בישראל ? הסבר. 



ת: לא. הסגר לא היה תקף בישובים שמרבית אוכלוסייתם אינם יהודים 
ואינם חוגגים ליל סדר. 



10. מפגינים שהפגינו מול ביתו של חבר הכנסת גבי אשכנזי קיבלו קנסות 
כבדים מהמשטרה. הפגנה היא זכות בסיסית במדינה דמוקרטית ואפילו 

בתקנות לשעת חירום לימי קורונה נקבע שמותר לצאת להפגין. אם כן 
מדוע לדעתכם קיבלו בכ"ז קנס ? רמז - הביטו בתמונה



ת: מאחר ומה שגובר בעת הזו הוא "צו בריאות הציבור" שקובע שהפגנות 

יכולות להתקיים אבל במרחק של 2 מטרים אחד מהשני. 



11. בערב בו יצאו ראש הממשלה בנימין נתניהו וחבר הכנסת בני גנץ 
בזה אחר זה לדווח על המתרחש ולספק פרשנות לעשייה הפוליטית 

שלהם מימשו את "זכות הציבור לדעת" אבל בשני האירועים לא
 ניתנה אפשרות לשאלות של עיתונאים. מה לא בסדר בכך ?



ת: אחד מתפקידי התקשורת הוא לפקח ולבקר את השלטון. משנמנעה 
האפשרות לשאול נמנעה "הביקורת והשאלות הקשות" למנהיגים.



12. "תקנות לשעת חירום" אינן חלות על יהודה 
ושומרון. מדוע לדעתך ? האם זה אומר שביהודה 

ושומרון אין הסגר ?



ת: מדינת ישראל מעולם לא
 החילה את "החוק הישראלי"

 על יהודה ושומרון (על רמת הגולן כן).
 אין זה אומר שלא נמצאים 

שם בהסגר. 
ההוראה עוברת שם
 כ"צו לשעת חירום" 

חתום בידי אלוף פיקוד מרכז
 שכן הצבא הוא הריבון 

בשטח זה (או ראש המינהל האזרחי). 



13. מה קורה אם נבצר מראש הממשלה
 (כפי שקרה לבוריס ג'ונסון בבריטניה)

 למלא את תפקידו ?



ת: אם קורה דבר כזה הממשלה תבחר שר אחר שהוא גם ח"כ כממלא מקום ל 100 ימים 
(אין חובה למנות מראש ממלא מקום לראש הממשלה כשמקימים ממשלה).



    תודה מכל ה

                                                        על ההקשבה 


