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אזרחות 
אזרחות, 1 יח"ל, 034103

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

פירוט הנושאים מבוסס על הספר להיות אזרחים בישראל — מדינה יהודית ודמוקרטית, האגף לתכניות 

לימודים, ירושלים, התש"ס.

שים לב: בכל מקום שיש הפניה לתרגול, על התלמיד להתייחס רק לשאלות הנוגעות לחומר הרלוונטי 

לנושאים שבמיקוד.  

הקדמה: הכרזת העצמאות: מסד למשטר במדינת ישראל

רק:  

הכרזת העצמאות )עמ' �2-�0(  *  

אופייה של הכרזת העצמאות )עמ' �5(  *  
 

חלק ראשון: מהי מדינה יהודית?

פרק א — לאום ומדינות לאום )עמ' 27-20( 

פרק ב — מדינת ישראל: גישות שונות )עמ' 40-29(

פרק ג — סוגיית הזהות של אזרחי ישראל )עמ' �43-4(

פרק ה — מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

רק:  

מוסדות המדינה: ביטוי למדינה יהודית )עמ' 7�-66(  *  

החקיקה בישראל: ביטוי למדינה יהודית )עמ' 74-72(  *  

חלק שני: מהי דמוקרטיה?

פרק ב — המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות )עמ' 99-93(

פרק ג — עקרונות המשטר הדמוקרטי

רק:  

עקרון שלטון העם )עמ' �09-�00(  *  

עקרון הפלורליזם )עמ' ��5-��0, תרגול בעמ' ��9-��7(  *  

עקרון הכרעת הרוב )עמ' ��23-�2, תרגול בעמ' �30-�29(   *  

זכויות האדם והאזרח )עמ' ��56-�3, תרגול בעמ' ��63-�6(  *  

התנגשויות ואיזונים בין זכויות )עמ' �72-�70(  *  

זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה )עמ' �78-�73(  *  

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.



קיץ תשס"ז - 2 -

פרק ד — עקרון הגבלת השלטון

רק:  

עקרון הגבלת השלטון )עמ' �8�-�80(  *  

הפרדת רשויות )עמ' �83-�82(  *  

בחירות דמוקרטיות )עמ' �97-�86(  *  

מנגנוני פיקוח וביקורת )עמ' 200-�98(  *  

חוקה )עמ' �203-20(  *  

פרק ה — עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית

רק:  

עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית )עמ' 209(  *  

גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי )עמ' 2�8-2�4, תרגול בעמ' 228-226(  *  

פרק ו — גבולות בדמוקרטיה )עמ' 235-229(

חלק שלישי: המשטר והפוליטיקה בישראל

פרק א — היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

רק:  

סוגיית החוקה בישראל )עמ' 249-248(  *  

חוקי היסוד: חוקה בהתהוותה? )עמ' 257-252, תרגול ונספחים בעמ' �264-26(  *  

פרק ב — החברה הישראלית: חברה רבת–שסעים

רק:  

השסע הלאומי: גורמים ומורכבות )עמ' 29�-289(  *  

השסע הלאומי: דרכי ביטוי )עמ' �298-29(  *  

פרק ה — המשטר ורשויות השלטון בישראל

רק:  

הרשות המחוקקת: הכנסת )עמ' 396-387(  *  

הרשות המבצעת: הממשלה )עמ' 407-397(  *  

הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים )עמ' 44�-439(  *  

מבנה הבחינה

פרק ראשון — אירועים )�4 נקודות(

יש לענות על שאלה אחת מבין שתיים )אירוע שבו שני צדדים(.

פרק שני — שאלות ידע )40 נקודות(

יש לענות על ארבע שאלות מבין שבע שאלות:

על שלוש מבין חמש שאלות )שאלות ידע פשוטות( — לכל שאלה 9 נקודות,

ועל אחת מבין שתי שאלות )שאלות ידע מורכבות( — �3 נקודות.

פרק שלישי — טקסט )24 נקודות(

יש לבחור בקטע אחד מבין שני קטעים, ולענות על שתיים מבין שלוש שאלות הקשורות אליו — לכל שאלה 

�2 נקודות.

פרק רביעי — אירועים )22 נקודות(

יש לענות על שתי שאלות מבין ארבע שאלות — לכל שאלה �� נקודות.
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אזרחות, לעולים חדשים, 1 יח"ל, 913131

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

פירוט הנושאים מבוסס על הספר אזרחות — האתגר: פרקי אזרחות לחטיבה העליונה, נ' נוה, הוצאת מט"ח, 

�200, על פי ההנחיות שהתפרסמו בחוזר מפמ"ר מס' �, תשס"ז.

פרק שני: המדינה הדמוקרטית )עמ' 25-�8(  *

פרק שלישי: חוקה וחוקי יסוד )עמ' 29, �37-3(  *

פרק רביעי: האזרחות במדינת ישראל )עמ' 47-40(  *

פרק חמישי: מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית )עמ' 59-50, 65-62(  *

פרק שמיני: הרשות המחוקקת — הכנסת  *

רק: 

מליאת הכנסת וועדות הכנסת )עמ' 97-94(

חסינות חברי הכנסת )עמ' �05-�04(

פרק תשיעי: הרשות המבצעת — הממשלה והשלטון המקומי  *

רק: 

הממשלה — מהותה ומקומה במשטר בישראל )עמ' �08-���(

פרק אחד–עשר: מנגנוני פיקוח וביקורת על השלטון )עמ' �47-�38, �49(  *

הערה: בעמודי הספר המפורטים במיקוד, יש ללמוד גם את החומר שבמסגרות.

מבנה השאלון
בשאלון שני פרקים.

פרק ראשון )64 נקודות( — בפרק זה שלוש שאלות. הנבחן נדרש לענות על שתיים מן השאלות.

פרק שני )36 נקודות( — בפרק זה חמש שאלות. הנבחן נדרש לענות על שלוש מן השאלות.

שים לב: הנבחן בשאלון זה רשאי להשתמש במילון עברי-לועזי ובמילון לועזי-עברי.


