פתרון השאלות על מדינת ישראל
אלה תשובות שאני מציעה .אם מצאתם טעות – אשמח אם תכתבו אלי ואתקן.
 53השאלות הראשונות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים
2000-2016
.1

מהו חוק השבות?
א) אחד מחוקי מדינת ישראל המקנה זכות לכל יהודי לעלות לישראל.
ב) אחד מחוקי מדינת ישראל המקנה זכות לכל אדם באשר הוא אדם
לעלות לישראל.
ג) אחד מחוקי מדינת ישראל העוסק בהשבת רכוש או במתן פיצוי,
שווה ערך לרכוש ,לאדם שנפגע מאסון אקלימי כמו שטפונות
בחורף.
ד) אף אחת מן התשובות אינה נכונה

.2

חוזה השלום בין ישראל למצרים נחתם בשנת  1979בין ראשי
המדינות:
א) מנחם בגין ,חוסני מובארק וג'ורג בוש האב
ב) מנחם בגין ,גמאל עבדול נאצר ורונאלד רייגן
ג) מנחם בגין ,אנואר סאדאת וג'ימי קרטר
ד) יצחק רבין ,אנואר סאדאת וביל קלינטון

.3

חוק טל [התקבל בשנת  2002ובוטל בשנת  ]2012עוסק ב-
א) גיוס בני ישיבות
ב) השתלבות המגזר החרדי בכלכלה הישראלית
ג) הסמכה לרבנים רפורמים
ד) תשובות א  +ב נכונות

.4

הסכם השלום עם ממלכת ירדן נחתם בשנת:
א)  1994בערבה
ב)  1993באוסלו
ג)  1994בוושינגטון
ד)  1993בבית גבריאל

.5

המשטר בישראל מוגדר כ:
א) דמוקרטיה נשיאותית
ב) דמוקרטיה פרלמנטרית
ג) דמוקרטיה מפלגתית
ד) דמוקרטיה ישירה
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.6

הרשות המחוקקת היא:
א) ממשלת ישראל
ב) כנסת ישראל
ג) משטרת ישראל
ד) בית המשפט העליון

.7

ירושלים הוכרזה בירת ישראל בשנת:
א) 1947
ב) 1948
ג) 1949
ד) 1967

.8

ראש ממשלת ישראל ,יצחק רבין ,נרצח בשנת:
א) 1992
ב) 1993
ג) 1994
ד) 1995

.9

ראש ממשלה שלא נטמן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל:
א) משה שרת
ב) לוי אשכול
ג) גולדה מאיר
ד) יצחק רבין

.10

"קרית הלאום" (קרית הממשלה) קרויה על שם:
א) חיים ויצמן
ב) דוד בן גוריון
ג) בנימין זאב הרצל
ד) בנימין דה רוטשילד

.11

לובה אליאב קשור להתיישבות ב:
א) חבל לכיש
ב) גוש קטיף
ג) אחת עשרה הנקודות בנגב
ד) סבסטיה

.12

ראש הממשלה מנחם בגין נקבר ב:
א) חלקת גדולי האומה בהר הרצל
ב) הר הזיתים
ג) שוני
ד) הר המנוחות
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.13

נשיא שעסק בחקר ירושלים ,ארץ ישראל וקהילות ישראל במזרח:
א) חיים ויצמן
ב) יצחק בן צבי
ג) זלמן שז"ר
ד) יצחק נבון

.14

הסכם השלום בין ישראל לירדן נחתם בשנת:
א) 1993
ב) 1994
ג) 1995
ד) 1996

.15

הסכמי השלום עם ירדן נחתמו ב:
א) אי השלום
ב) חדר השלום בבית גבריאל
ג) מדשאת הבית הלבן
ד) מעבר ערבה [שמו היום "מעבר יצחק רבין"]

.16

בין המבצעים להעלאת יהודי אתיופיה היו:
א) עליית עזרא ונחמיה ומרבד הקסמים
ב) אעלה בתמר ומבצע אופירה
ג) מבצעי "שלמה" ו"משה"
ד) מבצעי חירם ותרשיש

.17

איזו מהנקודות הבאות ,הוקמה בין השנים ?1947-1949
א) חניתה
ב) רביבים
ג) צרעה
ד) יבנה

.18

איזה ישוב פונה במהלך מלחמת הקוממיות והוקם מחדש אחריה
במקום אחר:
א) עין צורים
ב) בארות יצחק
ג) רבדים
ד) כל התשובות נכונות

.19

באילו ממפעלי הציונות הבאים נקשר שמו של לובה אליאב?
א) חבל לכיש
ב) ניצנה
ג) בית קשת
ד) תשובות א+ב נכונות
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.20

איזה מהקיבוצים הבאים הוקם לאחר מלחמת ששת הימים?
א) קיבוץ עין גדי
ב) קיבוץ מצפה שלם
ג) קיבוץ מעלה החמישה
ד) קיבוץ יד מרדכי

.21

שכונה בירושלים שנבנתה לאחר מלחמת ששת הימים:
א) קוממיות
ב) רחביה
ג) נווה שאנן
ד) רמת אשכול

.22

צורות התיישבות לאחר קום המדינה:
א) מצפים ,יישובים קהילתיים ועיירות פיתוח
ב) קיבוצים ,מושבים ומושבות
ג) ערים ,מושבים והיאחזויות נח"ל
ד) מצפים ,התנחלויות ומושבות

.23

"מעבר (שער) מנדלבאום" שימש כמעבר גבול:
א) בירושלים
ב) על נהר הירדן (על יד בית הערבה)
ג) בכניסה לבית לחם
ד) ב'גדר הטובה'

.24

חלק ניכר מתושבי "בית הערבה" התיישבו לאחר מלחמת העצמאות ב:
א) עין חרוד ובית השיטה
ב) כברי וגשר הזיו
ג) נהריה וכפר לימן
ד) רבדים וחפץ חיים

.25

לובה אליאב קשור בהתיישבות ב:
א) חבל לכיש
ב) חבל תפן
ג) גוש שגב
ד) בקעת עובדה

.26

"מבצע שלמה" קשור לעליית יהודים לארץ ישראל מ:
א) עיראק
ב) ברית המועצות
ג) תימן
ד) אתיופיה
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.27

הגבול המזרחי בין ישראל לסוריה הוא:
א) גבול מדיני
ב) קו שביתת נשק
ג) חלק מגבול שנקבע בהסכמי סייקס-פיקו
ד) גבול שנקבע עם סיום מלחמת ששת הימים

.28

משרד התיירות ציין בשנת  2010בטקס ,ביקורם של כ:
א)  2מיליון תיירים בישראל
ב)  3מיליון תיירים בישראל
ג)  4מיליון תיירים בישראל
ד)  5מיליון תיירים בישראל

.29

"העלייה ההמונית" היא כינוי מקובל ל:
א) עלייה החמישית
ב) העפלה
ג) עלייה מיד לאחר קום המדינה
ד) עלייה מאתיופיה

.30

"משטר הצנע" בישראל היה:
א) בשנת המשבר העולמי ()1929
ב) בתקופת מלחמת העצמאות
ג) בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה
ד) לפני מלחמת ששת הימים

.31

איזה מהיישובים הבאים הוקם רק פעם אחת:
א) עלומים
ב) כפר דרום
ג) רוחמה
ד) שדה בוקר

.32

איזו קבוצת ישובים הוקמה כולה לאחר קום המדינה?
א) ערד ,אריאל ,מצפה חרשים
ב) מצפה רמון ,נהלל ,כרמיאל
ג) מודיעין ,שוהם ,תל עמל
ד) נצרת עילית ,מצפה הילה ,חניתה

.33

"שער העלייה" היה:
א) מחנה מעצר למעפילים בניצנים
ב) מחנה מעצר למעפילים שהגיעו לכפר ויתקין
ג) מחנה מעבר בחיפה לעולים שהגיעו עד שנת 1948
ד) מחנה מעבר בחיפה לעולים שהגיעו לאחר קום המדינה
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.34

הישוב היהודי הראשון שהוקם לאחר מלחמת ששת הימים ביהודה
ושומרון הוא:
א) כפר עציון
ב) אלון מורה
ג) עפרה
ד) בית אל

.35

מעבר מנדלבאום שימש:
א) מעבר גבול בין ישראל ללבנון
ב) מעבר גבול בין ישראל לירדן
ג) תחנת מעבר לעולים חדשים
ד) מעבר בין שכונת שמעון הצדיק לשכונת שייח' ג'ארח

.36

"תקופת הצנע" שבה ננקטה מדיניות קיצוב ופנקסי תלושים בארץ
ישראל היתה בין השנים:
א) 1918 -1914
ב) 1929 -1926
ג) 1945 -1939
ד) 1959 -1949

.37

"שער העלייה" היה כינוי ל:
א) נמל יפו
ב) תחילת העלייה החמישית
ג) עליה מתימן
ד) מעברת עולים בחיפה

.38

לובה אליאב נקשר בהקמת ההתיישבות ב:
א) פתחת שלום וחבל לכיש
ב) חבל לכיש וניצנה
ג) גוש שגב וגוש תפן
ד) כפר ורדים וכרמיאל

.39

"תכנית פראוור" עוסקת ב:
א) הסדרת סוגיית הקרקעות והתיישבות הבדווים בנגב
ב) גיוס בני ישיבות לצה"ל
ג) פתרונות להסדרת הדיור הציבורי
ד) סיפוח שטחי E1

.40

הסיגד הוא:
א) חג הקשור לארמנים
ב) חג הקשור לשומרונים
ג) בית תפילה קראי
ד) חג הקשור לעדה האתיופית
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.41

יישוב שהוקם לאחר :1948
א) עפולה
ב) מעלה החמישה
ג) נהריה
ד) ערד

.42

במסגרת הסכמי השלום עם ירדן הוסכם ש:
א) ירדן תספק מים לישראל
ב) ישראל תספק מים לירדן
ג) ישראלים יוכלו לעבור לירדן בגשר אלנבי
ד) ייפתחו שני מעברים נוספים בין מעבר ערבה לגשר אלנבי

.43

"עיר הבה"דים" מוקמת ב:
א) מדבר יהודה
ב) רמת נגב
ג) מדבר ערד
ד) מצפה רמון

.44

זוכה פרס נובל ישראלי:
א) ד"ר חיים ויצמן
ב) פרופ' ישעיהו ליבוביץ
ג) פרופ' עדה יונת
ד) פרופ' יובל נאמן

.45

כיפת היכל הספר עוצבה בהשראת:
א) כיפת הסלע
ב) מכסה כד
ג) כיפה שהיתה בבית המקדש
ד) כיסוי ראש לגברים

.46

הסכמי אוסלו נחתמו בשנת:
א) 1979
ב) 1993
ג) 1994
ד) 2003

.47

שטחה של מדינת ישראל הוא כ-
א)  2,000קמ"ר
ב)  20,000קמ"ר
ג)  200,000קמ"ר
ד)  2,000,000קמ"ר
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.48

האוכלוסיה הלא יהודית במדינת ישראל מהווה כ:
א)  10%-5%מכלל האוכלוסיה
ב)  15%-10%מכלל האוכלוסיה
ג)  25%-20%מכלל האוכלוסיה
ד)  40%-35%מכלל האוכלוסיה

.49

ירושלים הוכרזה בירת מדינת ישראל ב:
א) נובמבר 1947
ב) מאי 1948
ג) דצמבר 1949
ד) יוני 1967

.50

המושג "תקופת הצנע" קשור לתולדות הישוב ב:
א) תום מלחמת העולם הראשונה
ב) תקופת המצור על ירושלים במלחמת העצמאות
ג) בעשור הראשון למדינה
ד) ערב מלחמת ששת הימים

.51

"מבצע משה" ו"מבצע שלמה" קשורים ל:
א) מלחמת סיני
ב) מלחמת ששת הימים וכיבוש מפרץ שלמה
ג) עליית יהודי אתיופיה
ד) עליית יהודי תימן

.52

העיר יריחו נמצאת בשטח:
א) A
ב) B
ג) C
ד) G

.53

תפקיד אותו לא מילא דוד בן גוריון:
א) שר הבטחון
ב) יו"ר הכנסת
ג) יו"ר ההסתדרות [היה המזכיר הכללי של ההסתדרות בשנים 1921-
]1935
ד) ראש ממשלה

שאלות נוספות מהרשת:
.54

באיזו שנה מת דוד בן גוריון ?
א) 1953
ב) 1973
ג) 1963
ד) 1983
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.55

העיר הגדולה ביותר בישראל בשנת  2012היא:
א) תל אביב
ב) חיפה
ג) ירושלים
ד) ראשון לציון

.56

חיים ויצמן נשיאה הראשון של מדינת ישראל ,ועזר ויצמן הנשיא השביעי
– האם יש ביניהם קשר משפחתי ?
א) כן ,מדובר באב ובנו
ב) כן ,חיים הוא דודו של עזר
ג) לא ,אין ביניהם קרבת משפחה
ד) הם מאותו האב ,אך לא מאותה האם

.57

איזו תחנת כוח לייצור חשמל ייצרה הכי הרבה חשמל בארץ בשנת
? 2014
א) רידינג
ב) חדרה
ג) אשקלון
ד) נהריים

.58

צפיפות האוכלוסין הגבוהה ביותר בשנת  2012היא בעיר:
א) תל אביב
ב) חיפה
ג) ירושלים
ד) ראשון לציון

.59

על מצבתו של בן גוריון חרוטים שני תאריכים על פי צוואתו והם1886- :
 .1906-1973 ,1973מדוע?
א) בשנה זו הקים את מפא"י
ב) בשנה זו הקים את "ההגנה"
ג) בשנה זו התחתן עם פולה
ד) כי רצה שידעו שהוא בן העלייה השנייה

.60

באיזה מבצע הועלו יהודי עיראק לישראל:
א) מרבד הקסמים
ב) שלמה
ג) עזרא ונחמיה
ד) אנטבה

.61

מרבד הקסמים הוא כינוי למבצע להעלאת יהודי ______ לארץ ישראל:
א) תימן
ב) עיראק
ג) פרס
ד) אתיופיה
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.62

מתי ישראל התקבלה כחברה באו"ם?
א) בנובמבר 1947
ב) במאי 1948
ג) דצמבר 1948
ד) במאי 1949

לסיכום ההרצאה על מדינת ישראל מהקמתה ועד היום
לשאלות נוספות על מדינת ישראל:
• מלחמות ישראל
• הידרולוגיה ומשאבי המים של ישראל
• שמירת טבע ואיכות הסביבה ,תיירות אקולוגית
• אזורים בישראל (סיורים) ,דרכים וגבולות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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