
  

  

    הפילוסופיה של המשפט–תורת המשפט : שאלות

  )ר חיים שיין"ד(

 :סדרי הדין במפשט העברי מביאים לידי ביטוי את .1

  יעילות הדיון המשפטי  .א

 הצורך בסופיות הדיון  .ב

 יציבות המשפט  .ג

 השוואת בעלי הדין  .ד

 ?"מרות המשפט"מול " שלטון החוק" .2

  שלטון החוק רחב יותר  .א

 שלטון החוק ומרות המשפט זהים  .ב

  החוק צר יותרשלטון  .ג

 ל אינם נכונים"כל הנ  .ד

 :י"קיומם של זכויות אדם טבעיות נשלל ע .3

  התועלתנים  .א

 המרקסיסטים  .ב

 המשפט העברי  .ג

 ל נכונים"כל הנ  .ד

 :זו דעתם של. משפטי המהווה חלק מהשיטה הנורמטיבית" עקרון"המדריך את בית המשפט הינו " עקרון"לא כל  .4

  הארט  .א

 דבורקין ורז  .ב

 קלסן  .ג

 ון רולס'ג  .ד

 : חל  באופן מוחלט"כלל משפט" .5

  נכון לפי גישת הארט  .א

 י דבורקין"הוכח ע, לא נכון  .ב

 י רז"הוכח ע, נכון באופן חלקי  .ג

 ל לא רלוונטי"כל הנ  .ד

  :התקדים הינו מנהג שיפוטי .6

  .נכון  .א

 .לא נכון  .ב

 .היה נכון בעבר  .ג

 .מהווה חלק מהדין ולכן אינו יכול להיות כלל מנהג  .ד
  

  

 



  

 :ות בהתאם לקביעת קיומם ותקפותם של חוקים יכולה להיעש .7

  עקרון שלטון החוק  .א

 חוקי השפיטה  .ב

 עקרון הדמוקרטיה המתגוננת  .ג

 ל נכונים"כל הנ  .ד

 :משפטי  עובדה  מהווים את הבסיס לעקרונות המוסר .8

  נכון  .א

 לעולם לא  .ב

 רק משפטי עובדה אמיתיים  .ג

 רק משפטי עובדה המביאים לידי ביטוי עקרונות מוסריים טבעיים  .ד

 :קיימות נורמות שאינן מטילות חובה .9

  נכון לפי הארט  .א

 לא נכון לפי אוסטין  .ב

 נכון לפי קלזן  .ג

 ל נכון"כל הנ  .ד

 :התיאוריה הפוליטית הקוהרנטית .10

  באה לידי ביטוי בתהליך השפיטה  .א

 באה לידי ביטוי בתהליך החקיקה בכנסת  .ב

 באה לידי ביטוי בתהליך התקנת התקנות  .ג

 ל נכון"כל הנ  .ד

 "וא ביטוי למדיניותוה, הבאה להגשים תכלית חברתית, החוק הוא יצירה נורמטיבית" .11

  אקטיביזם שיפוטי  .א

 משנת דבורקין  .ב

 כלל הזיהוי  .ג

 הכרה בקיומה של נורמה בסיסית  .ד

 :ץ לבתי משפטי מנהליים משפיע על"העברת סמכויות מבג .12

  התיאוריה הפוליטית הקוהרנטית  .א

 חסינות  .ב

 כוחות  .ג

 זכויות  .ד

 :הינו" חופש ההתקשרות" .13

  חופש מוחלט  .א

 זכות במובן הצר  .ב

 כח וחופש  .ג

 חופש וזכות יסוד  .ד
  

 



  

 :דיני הראיות בשיטה משפטית מוגדרים בהתאם לחשיבות שהשיטה מיוחסת לאמת .14

  לכן במשפט הישראלי אין יחס ראוי לאמת, נכון  .א

 המשפט לא אמור לברר את האמת, לא נכון  .ב

 זו סיבת הקושי להוכחת עבירות במשפט העברי, נכון  .ג

 האמת חשובה אך ישנם ערכים חשובים לא פחות. לא נכון  .ד

 :ון לוק גורס' פי גהחוק הטבעי על .15

  עשיית דין עצמית  .א

 מלחמה הכל בכל  .ב

 פרי פעולתה של קהילה מכוונת  .ג

 מתן יפוי כח לנציגים  .ד

 


	2. "שלטון החוק" מול "מרות המשפט"?

