
1 

 ,001191יחידת לימוד אחת  אזרחות
 4912, ד"חורף תשע

   מדינת ישראל
   ה ח י נ ו ך  מ ש ר ד

   מינהל תיאום ובקרה

   האגף לחינוך מבוגרים
 
 

   
 

 גמר  : רמת הבחינה                                                                                       

 4912, ד"תשע חורף : מועד הבחינה                                                                          

  001191 : מספר שאלון     הי                                                                    

 יחידת לימוד אחת: היקף הבחינה          

                                                                                       

 
 א ז ר ח ו ת    

 
 הוראות לנבחן

 
 .שעתיים וחצי: משך הבחינה .1

 :בשאלון זה שלושה פרקים: מבנה השאלון ומפתח הערכה .4

 נקודות  - 6x5)  09( פרק ראשון

 נקודות  - 29  (20x2)  פרק שני

 נקודות – 19  (10x1) פרק שלישי

 נקודות - 49  (4x19) פרק רביעי

                           _________________  

 נקודות 199  -כ "סה                            

 .אין: חומר עזר מותר בשימוש .0

 :פרטי מרכז ההשכלה                                      :את הפרטים הבאים ומלא. ה

 ________________: שם                      ______________: מספר נבחן     

   ________________: נבחןשם      

 שם משפחה      פרטי           

 _________________:קוד מוסד                            

 _______________:מקום בחינה                     : ז"ת' מס

                                                                   

    
 !בהצלחה

 הדבק מדבקת נבחן   

                                             

 הדבק מדבקת שאלון

 

 

 _____________:שם המעריך

 

 _______:ציון
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 (  נקודות 03) ראשון פרק

  סביב עיגול ולסמן  ביותר הנכונה התשובה את לבחור כםעלי. שאלות 6 כםלפני

 .נקודות 5 שאלה לכל . המתאימה האות

 :היא באמצעות אחת הדרכים לשמור על זכויותיו של מיעוט במדינה דמוקרטית .1

 .נה על המיעוטימשטרת מיעוטים המג .א

 .נה על המיעוטיחוקה המג .ב

 .נים על המיעוטישופטים המג .ג

 

 :ש תושב זר בישראל החוק קובע לגבי .2

 .מותר לו להצביע לכל מוסדות השלטון .א

 .לשום מוסדור לו להצביע אס .ב

 .מותר לו להצביע לרשות המקומית .ג

 

 :טוהר הבחירות בישראל מתבטא בכך ש .0

 .ר לתת לבוחר פתק לפני שנכנס להצביעאסו .א

 . אסור לאיש להיכנס עם הבוחר אל מעבר לפרגוד .ב

 . אסור לשאול את הבוחר למי הוא הצביע .ג

 

 :שנתקבלה בשנים הראשונות לקיום המדינה קובעת ש" פשרת הררי"  .4

 .תישמר כשרות בכל המוסדות של המדינה .א

 ".חוקה בהתהוות"ייכתבו חוקי יסוד שיהיו  .ב

 .חינוך הדתיים יילמדו גם מתמטיקה ואנגליתבמוסדות ה .ג

 

 :של חבר כנסת באחד מהמקרים הבאים ניתן להסיר חסינותבישראל  .5

 .כ הצביע נגד הצעת הממשלה"הח .א

 .כ הצביע בניגוד להחלטת הסיעה"הח .ב

 .כ"היועץ המשפטי לממשלה החליט להגיש כתב אישום נגד הח .ג
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 :תונות במדינה דמוקרטית היאיאחת הסיבות להגבלת חופש הע .6

 .טחון המדינהיהצורך לשמור על ב .א

 .הצורך לשמור על שלוות הציבור .ב

 .       הצורך לשמור על יציבות הממשלה  .ג

 

 

 (נקודות 43)   שני  רקפ
 .נקודות 49 שאלה לכל.  19 – 1מהשאלות   שתיים על לענות כםעלי

 
 

 אופוזיציה במדינה דמוקרטית .7

 ('נק 19)  .של אופוזיציה במדינה דמוקרטית אחד ציינו והסבירו תפקיד  .א

 תארו את הדרך בה פועלת האופוזיציה כדי למלא את התפקיד שבחרתם   .ב

 ('נק 19)          .'בסעיף  א 

 

 הכרזת העצמאות .8

 נימוקים מתוך הכרזת העצמאות המצדיקים את הקמת  שניהביאו  .א

 ('נק 19)      .ישראל  בארץ ישראל בלבדמדינת 

 תבסס יישראל המשטר במדינת העצמאות ניתן ללמוד ש מהכרזת .ב

 . על עקרונות הדמוקרטיה

 ('נק 19)   .לעקרון דמוקרטי הנמצא בהכרזה אחתהביאו דוגמא 

 

 דמוקרטיה שלטון העם .9

 ('נק 19)                ".דמוקרטיה ייצוגית"את המושג  וריהסב .א

 ('נק 19)    .שלו אחדסרון יבקיום משאל עם וח אחדיתרון  ציינו .ב
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 הרשות השופטת .13

 ('נק 19)   .של בתי המשפט בישראל שלוש הערכאותשמות  אתציינו  .א

 -מתוך בתי דין הבאים  בשנייםבחרו  .ב

 בית דין רבני*        

 בית דין צבאי*        

 בית דין לעבודה *        

 בית דין מנהלי *        

 ('נק 19) .שבחרתםבתי הדין מחד כל אשל  תוסמכומהי ו ותפקיד וכתבו מה      

 

 (נקודות 13)    שלישי פרק
 .נקודות 19 שאלהכל ל . 14 – 11השאלות תוך מ  אחת על לענות כםעלי

 

 ובית המשפט שלל את  , נתפס נוהג במהירות מופרזת ,שהוא עבריין סדרתי ,נהג .11

 .רישיונו למשך שנה

 ('נק 5)      ?גן בית המשפט במקרה זהעל איזו זכות ה .א

 ('נק 5)           .על פי המקרה נמקו את תשובתכם .ב

 

 

 לתקשורת נמסר שחלה . ראש העיר אושפז במצב קשה בבית החולים .12

 .לאחר שנפטר התברר שהיה חולה באיידס. בשפעת קשה

 ת את הסיבה האמיתי כאשר הסתירעל איזו זכות הגן בית החולים  .א

 ('נק 5)          ? לאשפוז

 ('נק 5)       .המקרה על פי נמקו את תשובתכם .ב
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 (נקודות 23)   רביעי פרק
  . נקודות 19 שאלה לכל  . 16 – 10השאלות תוך מ  שתיים על לענות כםעלי

 

 .מדינת ישראל כמדינה יהודית .10

  , מוסדות המאפיינים את מדינת ישראל כמדינה יהודית שניציינו  .א

 ('נק 5)        .  מוסדות דת שאינם

 ('נק 5)    .של כל אחד ממוסדות אלה יודהציגו את תפקי  .ב

 

 השלטון המקומי     .14

 ('נק 5)     .(אחדהסבר  כתבו) הסבירו את הצורך ברשות מקומית .א

  ('נק 5)    .תפקידים של הרשות המקומית בישראל שני ציינו .ב

 

 נשיא המדינה .15

 ('נק 19)  .תארו את הדרך בה נבחר נשיא מדינת ישראל

 

 מיעוטים בישראל .16

 או /דוגמאות הממחישות את יחסה של מדינת ישראל לדת ו ישת ואיהב

('נק 19)  . לתרבות של ערביי ישראל

  

 

 

 

 !בהצלחה


