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מדינת ישראל

ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטארית .הרשות המחוקקת
היא הכנסת ,והרשות המבצעת היא הממשלה .הכנסת
והממשלה נבחרות כל ארבע שני ,והנשיא ,שיש לו מעמד
ייצוגי ,נבחר פע בשבע שני .ברשות השופטת יש בתי
משפט מחוזיי ובית משפט גבוה לצדק .בנוס יש לישראל
מערכת של בתי משפט דתיי.
בכנסת יושבי מאה ועשרי נציגי של המפלגות השונות.
כל אזרח מעל גיל שמונה עשרה יכול לבחור ,וכל אזרח מעל
גיל עשרי ואחת יכול להיבחר .אי מפלגה אחת שהיא
מספיק חזקה כדי להרכיב ממשלה ,ולכ הממשלות נשענות
על קואליציה .שתי המפלגות הגדולות ה מפלגת הליכוד
ומפלגת העבודה .ראש הממשלה נבחר בבחירות ישירות.
לישראל אי חוקה רשמית ,אבל יש לה כמה חוקי יסוד.
אחד מחוקי היסוד הוא חוק השבות ,הנות לכל יהודי
העולה לאר את הזכות לאזרחות ישראלית.
יו העצמאות של ישראל נחגג בה' באייר ,שהוא יו הכרזת
העצמאות ב) 1948%תש''ח(.
דגל ישראל הוא בצבעי תכול לב ,כצבעי הטלית .הדגל
הוא לב ,ועליו שני פסי תכלת .במרכז הדגל ,בי הפסי ,יש
מג דויד ,שהוא סמל לריבונות ולעצמאות.
הסמל הרשמי של המדינה הוא מנורה ע שבעה קני ושני
ענפי זית וביניה המילה ''ישראל''.
מתו& ''דפי ואתרי'' אסתר רייז
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מדינת ישראל

ִי ְָ3רֵאל ִהיא ֶ1מ) ְקַרְטָיה ְַ0רָלֶמ ְנָטִריתָ .הָר-.ת ַה ְ*ח)ֶקֶקת ִהיא
ַה ְֶ4נֶסתְ ,וָהָר-.ת ַה ְ*ַב ַַ5עת ִהיא ַה ֶ*ְמ ָָ.להַ .ה ְֶ4נֶסת ְוַה ֶ*ְמ ָָ.לה
ִנְבָחר)ת ָ4ל ַאְר ַ9ע ִָ .ניְ ,וַהָ3ִ 8יא .7ֵ.ֶ ,ל) ַמֲעָמד ִיִ-5גיִ ,נְבַחר
ַַ0ע ְַ.ֶ 9בע ִָ .ניָ9ָ .ר-.ת ַה;)ֶפֶטת ֵי:ֵ 9ָ .י ִמ ְ0ָ .ט ְמח)ִז ִ7י
ֵבית ִמ ְ0ָ .ט ָ=ב) ַ< ְלֶצֶדק9ְ .נ)ָס ֵיְ .ל ִי ְָ3רֵאל ַמֲעֶרֶכת ֶ.ל ָ:ֵ 9יִמ ְ0ָ .ט ִָ1ת ִ7י.
ֶַ4ְ 9נֶסת י) ְִ.בי ֵמָאה ְוֶע ְִ3רי ְנִציִגי ֶ.ל ַה ִ*ְפָלג)ת ַה;)נ)ת.
חרְ ,וָכל ֶאְזָרח ֵמַעל
ָ4ל ֶאְזָרח ֵמָעל ִ=יל ְ.מ)ֶנה ֶע ְֵ3רה ָיֹכל ִלְב ֹ
ִ=יל ֶע ְִ3רי ְוַאַחת ָיֹכל ְלִה ֵָ9חרֵ .אי ִמְפָלָגה ַאַחת ִֶ.היא
ַמְס ִ0יק ֲחָזָקה ְֵ4די ְלַהְר ִ4יב ֶמְמ ָָ.להְ ,וָלֵכ ַה ֶ*ְמ ָ.ל)ת ִנ ְָ.ענ)ת
ַעל ק)ָאִליְצָיה:ֵ .ְ .י ַה ִ*ְפָלג)ת ַה ְ=ד)ל)ת ֵה ִמְפֶלֶגת ַה ִ?-4ד
ִמְפֶלֶגת ָהֲעב)ָדהֹ .ראַ .ה ֶ*ְמ ָָ.לה ִנְבַחר ְִ9בִחיר)ת ְי ִ.יר)ת.ְל ִי ְָ3רֵאל ֵאי Aחָ@ה ִר ְִ.מיתֲ ,אָבל ֵיָ .ל< ַ*ָ 4ה Aחֵ@י ְיס)דֶ .אָחד
חק ַה ְ;ב-תַ ,הֵ)8ת ְלָכל ְיהִ-די ָהע)ֶלה ָלָאֶר
ֵמAחֵ@י ַה ְ7ס)ד ה-א ֹ
ֶאת ַה ְBכ-ת ְלֶאְזָרח-ת ִי ְְ3רֵאִלית.
י) ָהַעְצָמא-ת ֶ.ל ִי ְָ3רֵאל ֶנְחַ=ג בה' ְִ9אָ7ר.ֶ ,ה-א י) ַהְכָרַזת
ָהַעְצָמא-ת ב''.:ַ ) 1948%ח(.
ֶֶ1גל ִי ְָ3רֵאל ה-א ַָ5ְ 9בִעי ְ:כ)ל ָלָבִ4ְ ,צְבֵעי ַה ַ?ִ Cיתַ .הֶֶ1גל
ה-א ָלָבְ ,וָעָליו ְֵ.ני ַDֵ 0י ְֵ:כֶלתֶ9ְ .מְר ָ4ז ַהֶֶ1גל9ֵ ,י ַה ַDִ 0יֵ ,י.
ָמֵג ִָ1וד.ֶ ,ה-א ֵסֶמל ְלִר)9נ-ת ְ-לַעְצָמא-ת.
ַה ֵֶDמל ָהִר ְִ.מי ֶ.ל ַה ְ*ִדיָנה ה-א ְמנ)ָרה ִע ְִ.בָעה ָק ִני ֵ.ְ -ני
ַע ְנֵפי ַז ִית ֵ-ביֵניֶה ַה ִ* ָ?ה '' ִי ְָ3רֵאל''.
מתו& ''דפי ואתרי'' אסתר רייז
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Vocabulaire (classement alphabétique)
citoyen
citoyenneté
élire
réaliser,exécuter
drapeau
proclamation
olive
droit
légiférer, voter des lois
loi
constitution
important
Talit, châle de prière
fondement
représenter
direct
c'est pourquoi, ainsi
Maguen David
région
gouvernement
statut
système
parti politique
droit, jugement, procès
supplémentaire
représentant
président
s'appuyer sur
symbole

אזרח
אזרחות
 לבחור,בחר
 לבצע,ביצע
דגל
הכרזה
זית
זכות
 לחוקק,חוקק
 חוקי,חוק
חוקה
חשוב
טלית
יסוד
 לייצג,ייצג
ישיר
לכ
מג דויד
מחוז
ממשלה
מעמד
מערכת
מפלגה
משפט
נוס
נציג
נשיא
 להישע על,נשע
סמל
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ענ
פוליטיקה
צדק
ריבונות
רשות
רשמי
תושב

branche
politique
justice
souveraineté
autorité, pouvoir
)officiel (adj
habitant

 .1מה מגדיר דמוקרטיה ?
______________________________________________________________________

 .2מי נשיא צרפת עכשיו ,מה תפקידו ?
_____________________________________________________________________

 .3מי נשיא מדינת ישראל עכשיו ,מה תפקידו ?
____________________________________________________________________

 .4מי ראש ממשלת ישראל עכשיו ומה תפקידו ?
_____________________________________________________________________

 .5למה יש מנורה וענפי זית בסמל של מדינת ישראל ?
_____________________________________________________________________

 .6מה את יודעי על המילו של אליעזר ב יהודה ?
____________________________________________________________________

 .7אי& מקבלי אזרחות בישראל ובצרפת ?
____________________________________________________________________
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