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אזרחות )לחינוך החרדי(
אזרחות, 2 יח"ל, 177

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ניסוח הנושאים מתבסס על תכנית הלימודים החדשה.

ראה גם: מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות הבגרות, מהדורה 24. המדריך מפורסם 
באתר האינטרנט של משרד החינוך.

עם ישראל — עם התורה א. 

נקודת ההתחלה של עם ישראל ושל אומות העולם

חוקתו הנצחית של עם ישראל ואמנת היסוד שלו

צדק חברתי — זכויות האדם

מינויים ציבוריים בהשקפת היהדות

הציפייה התמידית של עם ישראל

עמדת היהדות החרדית ביחס למדינת ישראל:

מסמך הסטטוס־קוֹו  —  

אופייה של מדינת ישראל ב. 

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי  

מעמדם של המיעוטים הלאומיים  

הדמוקרטיה ג. 

דמוקרטיה ישירה

דמוקרטיה ייצוגית

משאל עם

זכויות האדם והאזרח

יסודות הדמוקרטיה

זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה

יחסם של גדולי ישראל לדמוקרטיה

עקרונות המשטר הדמוקרטי

המשטר הדמוקרטי בישראל ובעולם ד. 
הכרעת הרוב

זכויות המיעוט
תרבות פוליטית, סובלנות ופלורליזם

שלטון יציג נבחר ומתחלף
עקרון הגבלת השלטון:

חוקים  —  
הפרדת רשויות  —  

מנגנוני פיקוח וביקורת  —  
בחירות  —  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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מפלגות ובחירות במדינת ישראל ה. 
מפלגות:

חוק המפלגות  —  
חשיבותן של המפלגות  —  

תקנון  —  
סייגים לרישום מפלגה  —  

חוק מימון המפלגות  —  
מפלגה — סיעה — תנועה  —  

בחירות דמוקרטיות:
מאפייני בחירות דמוקרטיות  —  

בחירת מועמדים  —  
ועדות בחירות: מרכזית, אזורית, ועדת הקלפי  —  

הליך ההצבעה  —  
אחוז החסימה )כולל דיון בעד ונגד(  —  
הסכם עודפים )כולל דיון בעד ונגד(  —  

חלוקת המושבים בכנסת בבחירות היחסיות:  —  
מודד  •   

עודפי קולות  •   
שיטת באדר־עופר  •   
שיטות הבחירות במשטר דמוקרטי:

אזורית רובית  —  
ארצית יחסית  —

מעורבת  —
יתרונות וחסרונות של שיטות הבחירה )כולל דיון(

שיטת הבחירות הרצויה בישראל )כולל דיון(

עמדתה של היהדות החרדית ביחס לשיטת הבחירות בישראל

אזרחות ישראלית וזכות עלייה לארץ ז. 
מהי אזרחות?

חוק האזרחות:
כיצד נרכשת אזרחות ישראלית  —  

כיצד מאבדים אותה  —  

הרשות המחוקקת — הכנסת ח. 
מהי הכנסת  —  

תפקידי הכנסת  —
סיעות הכנסת  —

קואליציה  —
אופוזיציה  —

תחילת כהונת הכנסת וסיום כהונת הכנסת  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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הרשות המבצעת — הממשלה  י. 

חוק יסוד הממשלה
מבנה הממשלה

תהליך כינון הממשלה:
הסכם קואליציוני  —

משמעת קואליציונית  —
 סוגי ממשלות קואליציוניות:

ממשלת אחדות לאומית  — 
ממשלה צרה  — 

ממשלה רחבה  —
ראש הממשלה:

מעמדו  —
סמכויותיו  —

נושאים שבאחריותו הישירה של ראש הממשלה  —
היועץ המשפטי לממשלה, תפקידו והשפעתו  —

הרשות השופטת יא. 
מבנה מערכת המשפט  

סוגי משפטים:  
אזרחי  —   
פלילי  —   

חוקתי  —   
המשפט האידאלי במדינה יהודית  

מקורות המשפט במדינה  
יחס התורה למערכת המשפט החילונית

פיקוח וביקורת על רשויות השלטון יג. 
נחיצות הביקורת
 מנגנוני הפיקוח:

חוק יסוד מבקר המדינה  — 
בחירת המבקר  — 

תחומי הביקורת  — 
הגופים המבוקרים  — 

עצמאות המבקר  — 
דוח מבקר המדינה  —

נציב תלונות הציבור  —  
ועדת חקירה ממלכתית  —  

השוואה בין ועדת חקירה ממלכתית לוועדת חקירה פרלמנטרית  —  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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השלטון המקומי יד. 

השלטון המקומי ונחיצותו  
יחסי גומלין בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי:   

חלוקת התפקידים )כולל דיון(
סוגי הרשויות המקומיות

תפקידיהן  •
סמכויות הרשויות:   • 

קביעת תקציב  — 
חקיקה  — 

הטלת ִמסים  — 
תכנון ובנייה  — 

שפיטה  —
בחירות לשלטון המקומי

תפקידי ראש הרשות
פיקוח על הרשויות המקומיות

ועדה קרואה 

דת ומדינה טו. 

הערה: יש להתייחס לנושאי הפרק הנזכרים בפרקים אחרים

מעמדה של הדת היהודית במדינת ישראל  

הסטטוס־קוֹו

חקיקה דתית ונחיצותה )כולל דיון(

סוגיית מיהו יהודי בחוק השבות

התנגדות היהדות החרדית לאקטיביזם השיפוטי

מוסדות דת ממלכתיים:

הרבנות הראשית  —

בתי הדין הרבניים  —

הרבנות המקומית  —

המועצות הדתיות  —

עצמאות החינוך החרדי
סוגיית חקיקת חוקי יסוד

מבנה הבחינה

פרק ראשון — )23 נקודות(

בפרק זה שני חלקים:

חלק א' — אירועים: יש לענות על שאלה אחת מבין שתיים )13 נקודות(.

חלק ב' — שאלות עמדה: יש לענות על שאלה אחת מבין שתיים )10 נקודות(.

פרק שני — שאלות ידע )45 נקודות(

יש לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע.

פרק שלישי — טקסט )20 נקודות(

יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק רביעי — שאלות ידע מורכב )12 נקודות(

יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים. 


