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אזרחות )לחינוך החרדי(
אזרחות )לבתי"ס עצמאיים(, 1 יח"ל, 034101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

מיקוד זה מיועד לנבחני משנה בלבד.

עם ישראל — עם תורה א. 

נקודות ההתחלה של עם ישראל ושל אומות העולם.

חוקתו הנצחית של עם ישראל ואמנת היסוד שלו.

הזכות של עם ישראל לבעלות על ארץ–ישראל.

ציפייתנו התמידית.

התייחסותנו למדינת ישראל.

אופייה של מדינת ישראל ב. 

החלטת האו"ם על תכנית החלוקה, וההכרזה על הקמת המדינה.  

מגילת העצמאות: אופי המדינה והמשטר שלה. מעמדה של מגילת העצמאות. הוויכוח על הנוסח של  

מגילת העצמאות.  

מדינת לאום: לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית.  

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. המיעוטים הלאומיים: המיעוט הערבי והמיעוט הדרוזי.  

יחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות, ויחסה של יהדות התפוצות למדינת ישראל.  

מפלגות ובחירות במשטר הדמוקרטי בישראל ד. 

מהי מפלגה?  

מה חשיבותן של מפלגות?  

תקנוני מפלגות וסייגי מפלגות. מפלגה, רשימה, סיעה, תנועה.  

מאפייני בחירות דמוקרטיות: כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות, יחסיות; בחירת המועמדים;  

אחוז החסימה.  

חלוקת המנדטים: שיטה יחסית או רובית; "המודד"; חלוקה של עודפי הקולות; הסכמי עודפים.  

שיטת בחירות: רשימתית או אישית.  

אזורי הבחירה: שיטה ארצית, יחסית, מעורבת.  

המשטר במדינת ישראל ה. 

מהי חוקה? הוויכוח לאחר הקמת המדינה בעניין החוקה.  

חוקי יסוד. מהו מעמדם של חוקי יסוד: שריון סעיפים; פסקת הגבלה.  

מהי אזרחות? כיצד נרכשת אזרחות ישראלית, וכיצד מאבדים אזרחות ישראלית.  

זכויות וחובות של האזרח הישראלי.  

חוק האזרחות וחוק השבות.  

הרשות המחוקקת: הכנסת ו. 

חקיקת חוקים: הצעות חוק פרטיות והצעות חוק ממשלתיות:  

תהליך החקיקה: הצבעה טרומית, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית, חתימת החוק ופרסומו.  

חקיקה ראשית וחקיקת משנה.  

הכנסת כמפקחת וכמבקרת: הצעות לסדר היום, שאילתות, הצעות אי–אמון בממשלה, תקציב המדינה,   

ועדות חקיקה פרלמנטריות.

זכויות והגבלות של חברי הכנסת, החסינות והסרתה.  

יוזמה של שינוי המשטר שלא האריכה ימים.  
שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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הרשות השופטת: בתי המשפט ח. 

המשפט האידאלי במדינה יהודית.  

מקורות המשפט במדינה.  

עצמאותה ואי–תלותה של הרשות השופטת.  

מערכת בתי המשפט. בית המשפט העליון כבית המשפט העליון לערעורים וכבית המשפט הגבוה לצדק.  

סוגי הצווים.  

הוויכוח על האקטיביזם השיפוטי.  

נשיא המדינה ט. 

מהו נשיא המדינה?  

בחירתו.  

תפקידיו: תפקידים פורמליים ותפקידים של שיקול דעת.  

חסינותו.   

העברת נשיא מתפקידיו.  

 

דת ומדינה יב. 

מהו מעמדה של הדת היהודית במדינת ישראל.  

הסדר ה"סטטוס–קוֹו" בענייני דת.

חקיקה דתית ונחיצותה.

סוגיית "מיהו יהודי" בנוגע לחוק השבות.

מוסדות דת ממלכתיים:

הרבנות הראשית  —

בתי הדין הרבניים  —

הרבנות המקומית  —

המועצה הדתית  —

סוגיית החקיקה של חוקי היסוד.
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אזרחות )לחינוך החרדי(
אזרחות )לבתי"ס עצמאיים(, 2 יח"ל, 034124

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ניסוח הנושאים מתבסס על תכנית הלימודים החדשה.

עם ישראל — עם התורה א. 

נקודות 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 ביחסה למדינת ישראל:

מסמך הסטטוס–קוֹו  —  

אופייה של מדינת ישראל ב. 

תכנית החלוקה

הכרזת המדינה

מגילת העצמאות:

תוכן המגילה: אופי המדינה והמשטר שלה  —  

מעמדה של מגילת העצמאות  —  

יחס היהדות למגילה  —  

מדינת לאום

מדינה רב - לאומית

לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית  —  

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי

מעמדם של המיעוטים הלאומיים

יחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות

יחסם של יהודי התפוצות למדינת ישראל

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 / דיון בעד ונגד  —  

הסכם עודפים / 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 / דיון

שיטות הבחירות הרצויה בישראל / דיון

עמדתה של היהדות החרדית על שיטת הבחירות בישראל

הרשות המחוקקת — הכנסת ח. 

מהי הכנסת?  

תפקידיה

סיעות הכנסת  

קואליציה  —

אופוזיציה    —

התחלה וסיום של כהונת הכנסת

נשיאות הכנסת ותפקידה

מליאת הכנסת / דיונים

ועדות הכנסת ונחיצותן

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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עבודת הכנסת ט. 

חקיקת חוקים:  

יוזמת החקיקה  —

תהליך החקיקה  —

חקיקה ראשית וחקיקת משנה — השוואה

פיקוח ובקרה:  

ועדות הכנסת  —

הצעות לסדר יום  —

שאילתות  —

אי–אימון  —

חוק התקציב  —

ועדות חקירה פרלמנטריות  —

חברי הכנסת:

זכויותיהם  —

החסינות לסוגיה  —

הרהורים על זכות החסינות / דיון  —

תהליך הסרת חסינות  —

הטבות חומריות  —

הגבלת חברי הכנסת  —

הרשות השופטת  יא. 

המשפט האידאלי במדינה יהודית

מקורות המשפט במדינה

יחס התורה למערכת המשפט החילונית

עצמאותה של הרשות השופטת

עקרון הסוב–יודיצה  —

מינוי שופטים  —

אי–חברות פוליטית  —

קביעת שכר שופטים  —

הדחת שופט  —

מבנה מערכת המשפט

סוגי משפטים:

אזרחי  —

פלילי  —

חוקתי  —

סוגי בתי משפט

שלום  —

מחוזי  —

עליון — בג"ץ  —

חוק יסוד השפיטה 	•  

צו על תנאי 	•  

האקטיביזם השיפוטי — ויכוח ודיון 	•  

בתי דין מיוחדים

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פיקוח וביקורת על רשויות השלטון יג. 

נחיצות הביקורת  

מנגנוני הפיקוח:

מבקר המדינה  •
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  •

השלטון המקומי יד. 

השלטון המקומי ונחיצותו  

יחסי גומלין בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי 

חלוקת התפקידים / דיון  —  

סוגי הרשויות המקומיות

תפקידיהן  •   

קביעת תקציב  — סמכויות הרשויות:   •   

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 המופיעים בפרקים אחרים

המעמד של הדת היהודית במדינת ישראל  

הסטטוס–קוֹו

חקיקה דתית ונחיצותה / דיון

סוגיית מיהו יהודי בחוק השבות

התנגדות היהדות החרדית לאקטיביזם השיפוטי

מוסדות דת ממלכתיים:

הרבנות הראשית  —

בית הדין הרבניים  —

הרבנות המקומית  —

המועצות הדתיות  —

עצמאות החינוך החרדי

סוגיית חקיקת חוקי יסוד


