
בגרות לבתי ספר על־יסודיים א.  סוג הבחינה:  מדינת	ישראל	
בגרות לנבחנים אקסטרניים ב.  משרד	החינוך  

קיץ תשס"ט, 2009 מועד הבחינה:   

139 ,913131 מספר השאלון:   

	 	

ת ו ח ר ז א
לעולים	חדשים

יחידת לימוד אחת

הוראות	לנבחן

משך הבחינה:   שעה 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(.
 רשֹום "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.

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה

פרק	ראשון		)64 נקודות(

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

שלטון העם ובחירות 	.1

מדוע במדינה מודרנית אי־אפשר לקיים דמוקרטיה ישירה?  בתשובתך הבא  א. 

שתי סיבות.    )8 נקודות(  

הסבר כיצד חופש הביטוי ועקרון הפלורליזם באים לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות.     ב. 

)12 נקודות(

הסבר שלושה מאפיינים )תנאים( של בחירות דמוקרטיות.    )12 נקודות( ג. 

דת ומדינה בישראל 	.2

הסבר כיצד כל אחד משני החוקים — חוק איסור גידול חזיר וחוק שעות העבודה  א. 

והמנוחה — מבטא את האופי היהודי של מדינת ישראל.    )12 נקודות(

בחר נושא אחד שיש בו מחלוקת )ויכוח( בין חילונים לבין דתיים בישראל. הסבר את  ב. 

העמדה של החילונים ואת העמדה של הדתיים בנושא שבחרת.    )12 נקודות(

ציין שלושה שירותים שהמועצות הדתיות נותנות לאזרחי המדינה.    )8 נקודות( ג. 

הרשות השופטת  .3

ציין את שלוש הערכאות )רמות( של בתי המשפט בישראל, והסבר מדוע חשוב  א. 

שיהיו ערכאות )רמות( שונות.   )12 נקודות(  

הסבר מדוע חשוב שהדיונים בבית המשפט יהיו פומביים )פתוחים לציבור(,  ב. 

וציין מקרה אחד שבו מותר לערוך משפט בדלתיים סגורות )משפט לא פומבי(.     

)12 נקודות(  

ציין שני תפקידים של בג"ץ )בית המשפט הגבוה לצדק(.   )8 נקודות( ג. 

/המשך בעמוד 3/
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פרק	שני		)36 נקודות(

ענה בקיצור על שלוש מהשאלות 8-4   )לכל שאלה — 12 נקודות(.

מהי סובלנות? הסבר מדוע סובלנות חשובה בחברה דמוקרטית. 	.4

הסבר שני תפקידים של היועץ המשפטי לממשלה בישראל.  .5

הסבר את שני המושגים:  .6

מועצה אזורית  —

הקרן הקיימת לישראל  —

ציין שלושה תפקידים של נשיא המדינה.  .7

מדוע חוקה חשובה במשטר דמוקרטי?  בתשובתך הבא שני הסברים.  .8

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


