
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל   
חורף תש"ף, 2020 מועד הבחינה:  משרד החינוך   

034284 מספר השאלון:     

אזרחות

לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  64  —   )32x2(  — פרק ראשון 

נקודות  36 	— 		)12x3( 		— פרק	שני		

נקודות  100 	— 				סך	הכול	 		

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

הוראה מיוחדת:    לפני שתענה, קרא בעיון את ההוראה בראש כל פרק. ד. 
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השאלות
פרק ראשון  )64 נקודות(

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

1.  מדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית
בהכרזת העצמאות יש נימוקים )הצדקות( לזכּות של העם היהודי על ארץ־ישראל.   א. 

הסבר שלושה מן הנימוקים האלה.         )12 נקודות(

בחר בשניים מן החוקים ברשימה שלפניך, והסבר כיצד האופי היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי  ב. 

בכל אחד מהם.  

חוק שעות עבודה ומנוחה   —

חוק איסור גידול חזיר  —  

חוק בתי הדין הרבניים  —    

)12 נקודות(

הסבר כיצד האופי היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי בדגל ישראל.          )8 נקודות( ג. 

רשויות השלטון  .2

הסבר את עקרון הפרדת הרשויות, והסבר את החשיבות של עיקרון זה לדמוקרטיה.         )8 נקודות( א. 

הסבר שני תפקידים של הממשלה.         )12 נקודות( ב. 

במערכת בתי המשפט במדינת ישראל יש שלוש ערכאות: בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי  ג. 

ובית המשפט העליון. 

הסבר מדוע מערכת בתי המשפט מורכבת משלוש ערכאות.  —

הסבר את התפקיד של בית המשפט המחוזי.  —

)12 נקודות(

הבחירות במדינת ישראל  .3

הסבר שני מאפיינים של המשטר הפרלמנטרי.         )8 נקודות( א. 

הסבר כיצד עקרון הפלורליזם ועקרון שלטון העם באים לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות.         )12 נקודות( ב. 

במדינה מסוימת נערכו בעת האחרונה בחירות לבית הנבחרים. המשטרה גילתה שבאחת הקלפיות הייתה מצלמה  ג. 

שצילמה כל מצביע ובידו הפתק שבחר. בעקבות זאת פנה יושב ראש ועדת הקלפי לוועדת הבחירות המרכזית 

בבקשה לפסול את ההצבעות בקלפי זו,  מכיוון שנפגע תנאי בסיסי של בחירות דמוקרטיות.

הסבר את תנאי היסוד של הבחירות: חשאיות.  —

הסבר כיצד תנאי היסוד חשאיות בא לידי ביטוי בקטע.  —

       )12 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק שני  )36 נקודות(
ענה בקצרה על שלוש מן השאלות 8-4   )לכל שאלה — 12 נקודות(.

הסבר הבדל אחד בין המרכיבים השיוכיים ובין המרכיבים הנרכשים בזהות האדם.  .4

הצג שתי זכויות שיש ביניהן התנגשות, והבא דוגמה אחת להתנגשות ביניהן.   .5

בהכרזת העצמאות יש פניות לארבעה גורמים שונים.    .6 

הסבר את שתי הפניות שלפניך:

הפנייה לבני העם הערבי תושבי המדינה   —

הפנייה ליהודי התפוצות  —

הסבר את שני המושגים שלפניך:  .7

אחריות מיניסטריאלית  —

מבקר המדינה  —

הסבר את התפקידים של ועדות הכנסת, והבא דוגמה לאחת מוועדות הכנסת.   .8


