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الفصل الاول
سؤال :1
أ) الرشط :الانتخاابت العامة.
العرض -حيق للك مواطين ادلوةل املشاركة يف الانتخاابت لتحقيق حرية الانتخاب ولك دوةل حتدد جيل
أحصاب حق الاقرتاع.
الرشح -من حق ا إلرسائيليني اذلين يعيشون يف اخلارج ممارسة حق الانتخاب لكوهنم حيملون اجلنس ية
الارسائيليه ولهذا فان رشط الانتخاب العامة مل يتحقق باكمهل.
ب) اذلكر -س ياسة التفريق
العرض -ويعين التعامل اخملتلف بسبب الاختالف بني البرش وان الفرق يف صفات الفراد يربر التفريق
أي التعامل اخملتلف وان يكون التباين بني الناس هل صةل مبوضوع المتيزي.
الرشح -يدعي املعارضون للقانون بأن القانون املوجود يعمتد عىل التفريق بني املواطنني اذلين يعيشون يف
إارسائيل وبني الساكنني يف اخلارج واذلي ليس هلم حق الانتخاب.

سؤال :2
أ) اذلكر -حق امجلهور يف املعرفة.
العرض -من حق لك اإنسان ومواطن احلصول عىل معلومات من سلطات احلمك يك يبلور موقف
ورأي وملراقبة احلمك.
الرشح -مل متس الصحفية بسمعة رئيس البدلية لهنا نرشت معلومات حصيحة وان النرش يساعد عىل
تكوين رأي عام وحاولت الصحيفة حق امجلهور يف املعرفة.
ب) اذلكر -القضاء املدين.
العرض -يعاجل القضااي بني املواطن يف اخلالفات املادية والعقاب مادي فقط.
الرشح -املش تيك رئيس البدلية يطالب من الصحفية دفع تعويض مادي لهنا مست بسمعته حسب رأيه.
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الفصل الثاين:
سؤال :3
ممزيات التوجه الليربايل:
 )1يشدد عىل احلرية الفردية.
 )2يطالب بتقليص التدخل يف حياة الفرد الاقتصادية والاجامتعية.

سؤال :4
احلصانة املوضوعية :تعمل محلاية العضو يف الكنيست من املسؤولية اجلنائية أو املدنية عن أعامل أو أقوال قام
هبا أثناء وظيفته وهذه احلصانة ل ميكن نزعها.

سؤال :5
وظائف املستشار:
 )1ميثل املصلحة العامة.
 )2ميثل ادلوةل يف ادلعاوى اجلنائية.

سؤال :6
ممزيات النظام الربملاين:
 )1خيتار الشعب أعضاء الربملان.
 )2الربملان ينتخب احلكومة.

سؤال :7
تعطي وثيقة الاس تقالل تعهد بضامن حقوق الإنسان من خالل منحه حرية العبادة للجميع وحرية اس تعامل اللغة
واملساواة واحملافظة عىل الماكن املقدسة.
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سؤال :8
دوةل القومية تعمتد عىل أسس غري إارادية اثنية اكللغة والتارخي والصل وهؤلء الساكن يعيشون يف دوةل ذات
س يادة يشلكون أكرثية الساكن .والنش يد الوطين إلرسائيل يعرب عن احلنني والرغبة ابحلرية يف صهيون ويعرب
عن كون إارسائيل دوةل القومية الهيودية حبنني الهيود للعودة اإىل البالد.

سؤال :9
ممزيات قانون الساس:
 )1املضمون :يعرب عن قمي دوةل إارسائيل كدوةل هيودية ودميقراطية.
 )2املاكنة :تفوق قانون الساس عىل القانون العادي من انحية وجود فقرة تقييد وحامية بنود القانون.
 )3الشلك.

 من املفروض أن يعرب القانون الساس عن قمي ادلوةل الساس ية  ،دوةل هيودية ودميوقراطية وكوهنا
دميوقراطية مينع تعدي الغلبية عىل القلية أو شرشيع قوانني قد متس ابلقلية.
 اإن كون قانون الساس حباجة اإىل أكرثية مطلقة أو خاصة مع وجود فقرة تقييد لتقييد املرشع متنع
خطر تعسف الغلبية
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الفصل الثالث:
سؤال :13
صالحيات السلطات احمللية:
 )1بناء املدارس.
 )2البنية التحتية ,الشوارع واجملاري.
 )3اإعطاء رخص حملالت ومصانع.
تعمل السلطات احمللية عىل تطوير طرق املواصالت ومنح رخص لإنشاء مصانع يف بدلاهتم وهبذا حتقق
صالحيات شق الشوارع وإاعطاء رخص.

سؤال :14
اذلكر -احلق يف التعلمي.
العرض -من حق لك اإنسان احلصول عىل معلومات وإاكسابه همارات شساعده يف حياته.
الرشح -ينعكس ذكل بأنه جيب عىل احلكومة أن ختصص مزيانية لتطوير التعلمي عند الساكن وأن شسامه يف
متويل التعلمي من رايض الطفال حىت اجلامعة.

سؤال:15
يؤثر الإعالم والصحافة عىل بلورة املواقف والرأي العام ومراقبة احلكومة وانتقادها وينعكس ذكل من خالل
نرش مقالت اليت ششجع أعضاء الكنيست طرح هذه املواضيع للنقاش حلل املشالك.
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الفصل الرابع:
سؤال :16
اذلكر -مبدأ التسامح.
العرض -يعين الاعرتاف بكرامة الإنسان وحريته وان يكون متلفا مع الخخرين بسبب أخرائه ويعترب رشط
أسايس للتعددية.
الرشح -قام رجال ادلين بكتابة كتاهبم للتقريب بني ادلاينة الهيودية والإسالمية يك يطلع لك طرف عىل
معتقدات الخخر من أجل الإدراك بأن من حق لك اإنسان أن يعيش حسب معتقداته.

سؤال :17
اذلكر -احلق يف اخلصوصية
العرض -من حق لك اإنسان العيش دون فضح أو تدخل يف حياته بدون اإذنه
الرشح -جاء اقرتاح القانون للمحافظة عىل خصوصية الإنسان عند رشاء الدوية يك مينع النظر من الدوية اليت
اشرتاها.

سؤال :18
اذلكر -واجب الإنسان الانصياع للقانون واحرتامه
الرشح -يوجد يف إارسائيل قانون يلزم الإبالغ عن حوادث الطرق ويف هذه احلاةل قام السائق ابلهرب من
املاكن وقد خالف هذا القانون اذلي حيمت علية الإبالغ عن احلادث.
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