
בגרות סוג	הבחינה:	 מדינת ישראל 
קיץ	תשע"ז,	2017 מועד	הבחינה:	 משרד החינוך	

034284 מספר	השאלון:	 	

  

אזרחות
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

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 	— 	סה"כ	 	 	 	

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

הוראה	מיוחדת:				לפני	שתענה,	קרא	בעיון	את	ההוראה	בראש	כל	פרק. ד.	
				

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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השאלות
פרק ראשון  )64 נקודות(

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

מדינת ישראל — מדינה יהודית  .1
בחר באחד מן החוקים האלה: חוק שעות עבודה ומנוחה או חוק עשיית דין בנאצים  א. 

ובעוזריהם. הסבר כיצד החוק שבחרת מבטא את האופי היהודי של מדינת ישראל.

)10 נקודות(   

ציין שלוש דרכים שבהן יהדות התפוצות מסייעת לישראל.         )10 נקודות( ב. 

בישראל יש ויכוח על הגדרת "מיהו יהודי". הסבר את שתי העמדות בוויכוח זה. ג. 

)12 נקודות(   

רשויות השלטון בישראל  .2
הסבר את העיקרון של הפרדת הרשויות במדינה דמוקרטית.         )10 נקודות(  א. 

ציין שתי דרכים שבאמצעותן הכנסת מפקחת על עבודת הממשלה, והסבר אחת מן   ב. 

הדרכים האלה.         )12 נקודות(

הסבר שני תפקידים של הממשלה.         )10 נקודות( ג. 

זהות ומיעוטים בישראל  .3
הבא שתי דוגמאות לזכויות שמובטחות לערבים בישראל, על פי הכרזת העצמאות.  א. 

)10 נקודות(   

ציין שני מאפיינים של החברה הערבית בישראל.         )10 נקודות( ב. 

קרא את הקטע שלפניך וענה על שתי השאלות שאחריו. ג. 

במוזֵאון בירושלים מוצגת תערוכה המתארת את התרבויות והמנהגים של אוכלוסיות שונות בעיר.   

השלטים וההדרכה במוזאון הם בשפות עברית, ערבית ואנגלית.

במוזאון מתקיימת גם תכנית המיועדת לבני נוער מכל המגזרים, הלומדים במערכת החינוך בארץ.   

בתכנית זו מוצגת להם ההיסטוריה של בני שלוש דתות בירושלים: יהדות, אסלאם ונצרות.

הצג את עקרון הפלורליזם.  —

הסבר כיצד עקרון הפלורליזם 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

-	3	-

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

ציין	שתי	דרכים	)חוץ	מחוק	השבות(	לקבלת	אזרחות	במדינת	ישראל.  .4

הסבר	שני	מאפיינים	של	בחירות	דמוקרטיות.  .5

קבלת	החלטות	על	פי	דעת	הרוב	אינה	תנאי	מספיק	לקיום	של	משטר	דמוקרטי.	  .6 

הסבר	מדוע.

הסבר	את	שני	המושגים:  .7

הזכות	להליך	משפטי	הוגן 	—

אחריות	מיניסטריאלית	 	—

הסבר	שני	תפקידים	של	בית	המשפט	העליון.  .8


