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מועד א'

מפגש בזום ומענה על שאלות :לפני תחילת הבחינה יש להתחבר למפגש הזום שמופיע במודל עם
מצלמות פתוחות .יש להישאר במפגש עם מצלמות פתוחות לכל אורך הבחינה .אם יש לכם/ן שאלה,
כתבו מסר פרטי בזום למרצה והמתינו לתורכם/ן.
מועדים והארכות זמן :משך הבחינה :שעתיים .לפיכך ,יש לסיים את כתיבת המבחן עד השעה
 .11:00אין לערוך כל שינוי בקובץ התשובה אחרי השעה  .11:00עם זאת ,נאפשר "זמן חסד" להעלות
את הקבצים –  10דקות למי שכתבו את הבחינה על קובץ וורד במחשב ,ו 30 -דקות למי שכתבו בכתב
יד וצריכים/ות לסרוק ולהעלות קובץ סרוק (ראו להלן) .למי שיש הארכת זמן ,מועדים אלו יוארכו
בהתאם באופן אוטומטי .למי שיש הארכת זמן ,פשוט העלו אישור על כך יחד עם תשובותיכן/ם
לבחינה (אין צורך לכתוב למרצה במייל מראש על הארכות זמן).
מגבלת עמודים :עד  7עמודים ,בשוליים  2.5מכל הצדדים; פונט  ;Ariel 11רווח  ;1.5יישור דו צדי.
אין לחרוג ממגבלת העמודים.
אופן כתיבת והעלאת התשובות :אנא כתבו את תשובותיכם בקבצי וורד (על פי פורמט העימוד
המתואר לעיל) .כתבו כותרת לכל שאלה ,חלקו את התשובה לפסקאות והפרידו בין נושאי התשובה.
בסיום הכתיבה ,המירו את קובץ הוורד לקובץ  PDFוהעלו את קובץ ה PDF-לאתר הקורס במודל
כמענה למטלה .מומלץ בחום לכתוב את הבחינה במחשב בקובץ וורד כאמור לעיל ,אך נאפשר גם
לכתוב את הבחינה בכתב יד ,לסרוק אותה כקובץ  PDFלהעלות כקובץ סרוק (והנטל עליכם/ן לוודא
שהקובץ הסרוק שהעליתם/ן קריא) .אין להעלות קבצים שאינם קבצי  ,PDFכיוון שהמערכת עשויה
שלא לקרוא אותם.
חובת הגשה :אם ניגשת למבחן (כלומר אם נרשמת והורדת את קובץ המבחן) ,חובה עליך להגישו.
חומר עזר למבחן :המבחן בחומר פתוח .ניתן להשתמש בכל חומר שהוכן מראש על ידכם/ן והודפס
או נשמר מראש על מחשבכם/ן האישי לפני תחילת הבחינה.
כללי אתיקה :את המבחן יש לפתור לבד ובאופן עצמאי לחלוטין .אין ליצור קשר עם אחרים/ות
בזמן המבחן .יש להישאר במפגש הזום עם מצלמה פתוחה במשך כל הבחינה עד להגשתה .המערכת
בודקת באופן אוטומטי את הדמיון בין הגשות שונות .לבודק ולמרצה שמורה הזכות לבחון אתכם/ן
בעל פה במועד מאוחר יותר על המבחן שכתבתם/ן .הימנעו מהעתקות .לפי הנחיות סגן הרקטור ,יש
לכתוב בראשית כל עמוד של תשובתכם/ן את ההצהרה הבאה :אני מתחייב/ת לשמור על טוהר
הבחינה ,ומצהיר/ה שלא איעזר בכל אדם ולא אשתמש בכל חומר אסור בפתרונה.

בהצלחה!

2

שאלה ( 90% :1עד שישה עמודים)
הניחו שהכנסת קיבלה (בשלוש קריאות ברוב של  65חברי כנסת) את חוק הגברת האכיפה בעת הקורונה,
המורה:
.1
.2
.3
.4
.5

פקח עירוני רשאי להורות על סגירת עסק שהפר את תנאי התו הסגול לתקופה שלא תעלה על שבע
שנים.
שוטר מדרגת רב פקד ומעלה רשאי להורות על איכון טלפונים סלולריים וביצוע מעקב בטלפון אחר מיקום,
תוכן התכתבויות ותוכן שיחות ,וזאת רק אם השתכנע שיש בכך כדי להועיל לאכיפתה של חובת בידוד.
מפלגות שיש ברשימתן מכחישי קורונה לא יורשו להתמודד בבחירות לכנסת.
כל האמור בחוק זה יהיה תקף על אף האמור בכל דין ,לרבות חוק יסוד.
חוק זה יעמוד בתוקפו למשך חמש שנים מיום חקיקתו.

בדברי ההסבר לחוק נאמר שמטרתו של החוק היא להציל חיים ,מתוך הבנה שאין מנוס מנקיטת יד קשה לאחר
שהתברר שהישראלים לא מקיימים את הכללים ומובילים לגל שני של קורונה.
הניחו שיום לאחר חקיקת החוק הגישה עמותה בשם האגודה למען מכחישי הקורונה עתירה לבג"ץ בדרישה
לפסילת החוק .דונו בכל הטענות הרלבנטיות שיוכלו להעלות הצדדים השונים.
שאלה ( 10% :2עד עמוד אחד)
אדית ,בעלת חנות אופניים ,היא פעילה בולטת במחאות נגד תקנות הקורונה .במהלך החודשים האחרונים
היא השתתפה בעשרות הפגנות וצברה עשרות דוחות על אי הקפדה על מגבלות קורונה שונות .לאחר שסירבה
לשלם את הדו"חות ורק המשיכה לצבור עוד ועוד דו"חות בגין הפרת התקנות ,היא נשפטה ונדונה לעונש מאסר
בפועל של שלושה חודשים ויומיים .זמן קצר לאחר שפסק דינה הפך לסופי ,הוכרזו בחירות לכנסת ואדית מיהרה
להקים מפלגה בשם "לס צדק!" בראיונות לתקשורת היא הודיעה במפורש שהיא מצפצפת ותמשיך לצפצף על
תקנות הקורונה .לטענתה" ,מדובר במדיניות הפחדה והיסטריה .לא ניתן לממשלה לגרום לעסקים הקטנים לקרוס
בגלל שפעת עם יחסי ציבור" .בעת הגשת הרשימה לוועדת הבחירות המרכזית ,צירפה אדית הצהרה בה היא
כתבה "עברתי על כל הדינים הרלוונטיים ואני מצהירה שלפי מיטב הבנתי וידיעתי לא נמנע ממני מלהתמודד
לכנסת לפי כל דין" .ואולם ,למרבה הצער ,מתנגדיה ממפלגת "ברסי צדק!" עתרו ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית
נגד מועמדותה של אדית ולתדהמתה ,החליט יו"ר ועדת הבחירות ששמה יימחק מרשימת המועמדים.
אדית הגישה עתירה לבג"ץ כנגד החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית .דונו בכל הטענות הרלבנטיות שיוכלו
להעלות הצדדים השונים.
 --סוף הבחינה --

