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 עולים חדשים   -באזרחותתרגול  שאלות 

בהתאם לכלי  פי נושאים לבחינת הבגרות באזרחות לעולים חדשים,תרגול לידע ללהלן שאלות 

 תשע"ט. -העזר תשע"ח

  ואינן מקיפות בהכרח את כל הנושאים. שאלות אלה מיועדות לתרגול הנושאים השונים

 הכרזת העצמאות

                           הסבר את ההצדקה ההיסטורית וההצדקה הבינלאומית להקמת מדינת ישראל.  .1

 הסבר כיצד הצדקות אלה באות לידי ביטוי בהכרזת העצמאות.

בהכרזת  הסבר את ההצדקה הטבעית להקמת מדינת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי .2

 העצמאות.

הן באות לידי ביטוי בהכרזת והסבר כיצד הצדקות להקמת מדינת ישראל,  שתי ציין .3

 העצמאות.

 סיבות להקמת מדינת ישראל על פי הכרזת העצמאות. שתיהסבר  .4

האופי היהודי של מדינת  כיצד בא לידי ביטויביטויים מהכרזת העצמאות  שני סבר בעזרתה .5

 ישראל.

של  הדמוקרטיהאופי  כיצד בא לידי ביטויביטויים מהכרזת העצמאות  שניסבר בעזרת ה .6

 מדינת ישראל.

 שיהיו במדינת ישראל על פי הכרזת העצמאות. דמוקרטיים עקרונות שני  סברה .7

מי הכריז על הקמת  -)ההכרזה וסדרי המדינה( של ההכרזהמה נכתב בחלק השני הסבר  .8

 . המדינה? מתי? מה יהיה אופייה של המדינה? מה יהיו מוסדות המדינה? 

מה כתוב ולאיזה קבוצות פונים  ציין. קבוצות של אנשים  4-בהכרזת העצמאות פונים ל .9

 מכל אחת מהן. מבקשים

 מה מבקשים מקבוצה זו.הסבר  ליהודים בתפוצות,בהכרזת העצמאות פונים  .10

הסבר כיצד באה לידי ביטוי התייחסות זו בהכרזת העצמאות יש התייחסות לערביי ישראל.  .11

  בהכרזת העצמאות. 
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 מדינה יהודית

 הוכחות מהכרזת העצמאות לכך שמדינת ישראל הוגדרה כמדינה יהודית.  שתיהבא  .1

 סמלים של מדינת ישראל מבטאים את האופי היהודי שלה. שניהסבר כיצד  .2

 הדגל מבטא את האופי היהודי של מדינת ישראל.הסבר כיצד  .3

 הצג את סמל המדינה והסבר כיצד הוא מבטא את האופי היהודי של מדינת ישראל. .4

מהם אחד חוקים המבטאים את האופי היהודי של מדינת ישראל, והסבר כיצד כל  שניציין  .5

 מבטא זאת.

 ת ישראל.הסבר כיצד חוק בתי דין רבניים מבטא את האופי היהודי של מדינ .6

 מהחוקים: חוק שעות עבודה ומנוחה, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם.אחד הסבר  .7

 נושאים שהוסדרו בו. שני צייןהסבר מהו הסדר הסטטוס קוו ו .8

 הנושאים עליהם הוסכם בהסדר הסטטוס קוו.   ארבעתציין והסבר את  .9

 דרכים המבטאות את העובדה שישראל רואה את המדינה כמרכז העם היהודי. שלוש סברה .10

באה לידי ביטוי המחויבות של יהודי התפוצות כלפי היהודים  ןדרכים בה שלוש סברה .11

 בישראל.

 

 זהות

 הסבר מהי זהות. .1

 הסבר את המושגים: מרכיבים שיוכיים, מרכיבים נרכשים. .2

 הסבר מהי זהות דתית. .3

 זהות לאומית וזהות אזרחית.הסבר את המושגים:  .4

 בין זהות לאומית לזהות דתית. אחדהסבר הבדל  .5

 

 עקרונות הדמוקרטיה

 הסבר מהו עקרון שלטון העם. .1

 הסבר את המושגים: דמוקרטיה ישירה , דמוקרטיה עקיפה. .2

 בין דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה עקיפה. אחדהסבר הבדל  .3

 הסבר את עקרון הפלורליזם. .4
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 הפלורליזם והבא דוגמא לקיומו במדינת ישראל.הסבר מהו עקרון  .5

 הסבר מה הן זכויות האדם. .6

 הסבר מה הן זכויות אזרח. .7

 בין זכויות אדם וזכויות אזרח. אחד ציין הבדל .8

 הזכות לכבוד, הזכות להליך הוגן. חופש דת,מהזכויות : שתיים הסבר   .9

 זכויות אדם. שלושציין  .10

 זכויות אדם. שתיציין והסבר  .11

 המושגים: הזכות לשוויון, אפליה פסולה.הסבר את  .12

 הסבר מהי אפליה פסולה והבא דוגמא המתארת אפליה. .13

 הסבר את הזכות לקניין והבא דוגמא לפגיעה בזכות לקניין. .14

 הבא דוגמא להתנגשות בין זכויות וציין מה הן הזכויות המתנגשות. .15

 הסבר את עקרון הגבלת השלטון. .16

 הסבר את עקרון הפרדת הרשויות. .17

 הסבר מהו עקרון שלטון החוק. .18

 

 האזרחות במדינת ישראל

 הסבר מהו חוק השבות. .1

 מיהו יהודי. -יכוח הקיים בישראל בנושאוהסבר את הו .2

 .)חוק הפוגע בזכות לשוויון( הסבר מדוע ניתן לראות בחוק השבות חוק מפלה .3

לכך שחוק  אחתוסיבה  )אפלייה פסולה( לכך שחוק השבות הוא חוק מפלה אחתציין סיבה  .4

 .)אינו פוגע בזכות לשוויון( השבות הוא חוק מבחין

 הסבר כיצד בא לידי ביטוי בהכרזת העצמאות הבסיס לחקיקת חוק השבות. .5

 דרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל. שלושציין והסבר  .6

 לקבלת אזרחות במדינת ישראל לאדם יהודי. אחתציין והסבר דרך  .7

 יהודי. לאדם שאינולקבלת אזרחות במדינת ישראל  אחתציין והסבר דרך  .8

 הסבר מהי אזרחות מכוח הענקה. .9
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 המיעוט הערבי במדינת ישראל

 מאפיינים של החברה הערבית במדינת ישראל. שני סבר ה .1

 מאפיינים של הבדואים במדינת ישראל. שניהסבר  .2

 במדינת ישראל. דרוזיתמאפיינים של החברה ה שני הסבר .3

 

 הבחירות לכנסת

 תנאים הכרחיים לבחירות דמוקרטיות. שניציין והסבר  .1

 התנאים ההכרחיים לקיום בחירות. חמשתציין את  .2

 הסבר מה הן בחירות מחזוריות. .3

 עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בבחירות. שניציין והסבר  .4

 לידי ביטוי בבחירות.ות הבאזכויות  יתשציין והסבר  .5

 לידי ביטוי בבחירות. הסבר כיצד עקרון הכרעת הרוב בא .6

 הסבר כיצד הזכות לחופש הביטוי באה לידי ביטוי בבחירות. .7

 שטר פרלמנטרי.מהו מהסבר  .8

 הסבר מהו משטר נשיאותי. .9

 בין משטר נשיאותי ומשטר פרלמנטרי. יםהבדל שניציין  .10

 רשימתית, ארצית, יחסית. -הסבר את שיטת הבחירות במדינת ישראל .11

 

 הכנסת -הרשות המחוקקת

 מהי קואליציה.הסבר  .1

 הסבר מהי אופוזיציה. .2

 בין הקואליציה והאופוזיציה. אחדציין הבדל  .3

 ועדות הקיימות בכנסת. לשתימה הן ועדות הכנסת והבא דוגמא הסבר  .4

 ר מהי מליאת הכנסת.הסב .5

 תפקידים של הכנסת. שניציין והסבר  .6

 .פיקוח וביקורת -הסבר את תפקידה של הכנסת .7

 דרכים בהן הכנסת מפקחת על הממשלה. שתיהסבר  .8
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 דרכים בהן האופוזיציה מפקחת על הממשלה. שתיציין והסבר  .9

 הסבר מהי הצבעת אי אמון. .10

 הסבר מהי שאילתה. .11

 הסבר מהי ועדת חקירה פרלמנטרית. .12

 הסבר כיצד עקרון הפלורליזם בא לידי ביטוי באחד מתפקידי הכנסת. .13

 באחד מתפקידי הכנסת.הסבר כיצד עקרון הכרעת הרוב בא לידי  .14

 

 הממשלה -הרשות המבצעת

 תפקידים של הממשלה. שניציין והסבר  .1

 חקיקת משנה. -הסבר את תפקיד הממשלה .2

 הסבר מהי חקיקת משנה והבא דוגמא לחקיקת משנה. .3

 הסבר את המושגים: אחריות מיניסטריאלית, אחריות ממשלתית משותפת. .4

 בין אחריות מיניסטריאלית ואחריות ממשלתית/אחריות משותפת. אחדציין הבדל  .5

 

 

 הרשות השופטת

 הסבר מהו מבנה המשפט בישראל. .1

 של בית המשפט העליון.תפקידיו שני  ציין והסבר את  .2

 מבתי המשפט: בית משפט השלום, בית משפט מחוזי והסבר מהם תפקידיו. אחד בחר .3

 לצדק.בית משפט גבוה  -הסבר את תפקידו של בג"ץ .4

 של הרשות השופטת. (עצמאותה) דרכים בהן באה לידי ביטוי אי תלותה שלושציין והסבר  .5

 הסבר מהו עקרון הסוביודיצה. .6

 הסבר כיצד הועדה לבחירת שופטים מבטאת את עצמאותה של הרשות השופטת. .7
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 פיקוח וביקורת על השלטון

 .אחתוהבא דוגמא סבר מה הם מנגנוני פקוח פורמליים ה .1

 . אחתה הם מנגנוני פקוח בלתי פורמליים והבא דוגמא הסבר מ .2

 השופטת מפקחת על השלטון.הסבר כיצד הרשות  .3

 הסבר כיצד הבחירות מגבילות את השלטון. .4

 הסבר כיצד החוקה מגבילה את השלטון. .5

 הסבר כיצד נבחר מבקר המדינה ומה תפקידו. .6

 דרכים בהן מבטיח החוק את עצמאותו של מבקר המדינה. שתיהסבר  .7

 הסבר כיצד התקשורת מפקחת על השלטון. .8

 תפקידים של התקשורת. שניציין והסבר  .9

 דרכים בהן האזרח  יכול להשפיע על איכות החיים במדינה. שלושציין  .10


