מדינת ישראל
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בגרות
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אזרחות
לעולים חדשים

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה   :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה   :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון —

()32x2

—

 64נקודות

—

()12x3

—

 36נקודות

סה"כ

—

 100נקודות

פרק שני

ג.

חומר עזר מותר בשימוש   :מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי.

ד.

הוראה מיוחדת    :לפני שתענה ,קרא בעיון את ההוראה בראש כל פרק.
    
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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אזרחות ,קיץ תשע"ח ,מס' 034284

השאלות
פרק ראשון ( 64נקודות)
ענה על שתיים מן השאלות ( 3-1לכל שאלה —  32נקודות).
.1

מדינת ישראל — מדינה יהודית
א.

בהכרזת העצמאות יש נימוקים (הצדקות) לזכות של העם היהודי על ארץ־ישראל.
הסבר שלושה מן הנימוקים האלה 12(       .נקודות)

.2

ב.

הסבר כיצד חוק השבות מבטא את האופי היהודי של מדינת ישראל 12(       .נקודות)

ג.

ציין שתי פעולות שמדינת ישראל עושה כדי לשמור על קשר עם יהודי התפוצות 8(       .נקודות)

עקרונות הדמוקרטיה
א.

הסבר את עקרון הכרעת הרוב .הסבר דוגמה אחת לשימוש בהכרעת הרוב במשטר דמוקרטי.
( 12נקודות)

.3

ב.

הסבר מהי הזכות לחופש דת ,ומהי הזכות לחופש ִמדת 10(       .נקודות)

ג.

הסבר כיצד עקרון הפלורליזם בא לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות 10(       .נקודות)

רשויות השלטון
א.

הסבר הבדל אחד בין ועדות הכנסת ובין מליאת הכנסת 8(       .נקודות)

ב.

ציין את שלוש הערכאות (רמות) של בתי המשפט בישראל.
הסבר מדוע חשוב שבמערכת המשפט יהיו ערכאות שונות 12(       .נקודות)

ג.

קרא את הקטע שלפניך וענה על שתי השאלות שאחריו.
שר הבריאות ערך ביקורות פתע בבתי החולים בארץ .הוא בא אל בתי החולים בשעות שונות ,אפילו
בשעות בוקר מוקדמות או מאוחר בלילה ,ובדק אם הצוותים הרפואיים בחדרי המיון ובמחלקות
פועלים על פי ההנחיות של משרד הבריאות.
כאשר שאלו את השר מדוע הוא עורך ביקורות פתע ,הוא ענה שמחובתו לדעת מה קורה בבתי
החולים וכיצד הם מתנהלים ,וכדי לקבל תמונה מדויקת של המצב הוא מבקר בבתי החולים בשעות
שונות במהלך היום.
—

הסבר מהי אחריות מיניסטריאלית.

—

הסבר כיצד האחריות המיניסטריאלית באה לידי ביטוי בקטע.

( 12נקודות)

/המשך בעמוד /3
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פרק שני

( 36נקודות)

ענה בקיצור על שלוש מן השאלות ( 8-4לכל שאלה —  12נקודות).
.4

הסבר שתי דרכים שבהן האזרחים יכולים להגביל את השלטון.

.5

הסבר שני מאפיינים של העדה הדרוזית בישראל.

.6

הסבר הבדל אחד בין משטר פרלמנטרי ובין משטר נשיאותי.

.7

הסבר את שני המושגים:

.8

—

הזכות להליך (משפטי) הוגן

—

מבקר המדינה

הסבר מהי דמוקרטיה ישירה ומהי דמוקרטיה ייצוגית (עקיפה).

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

אזרחות ,קיץ תשע"ח ,מס' 034284

