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 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
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כ"ב/סיון/תשע"ו

28/06/2016

 :לכבוד

מנהלימחוזות
מפקחיהמחוזות

מחמ"דים
מפקחיםכוללים

מנהליאגפי/מחלקותחינוךברשויותהמקומיות
בתיה"סהעליסודייםמנהלי

מרכזימקצועאזרחותבבתיה"ס
מורותומוריםלאזרחות



 והנדון: חוזר מפמ"ר באזרחות תשע"

 שלוםרב,

והעדכוניםלשנהזואשרפורסמובמהלךהקיימותחוזרזהמפרטומאחדאתכללההנחיות

.ונמצאיםבאתרמפמ"רהחודשיםהאחרונים

ברמההביתמענהמקצועיבסוגיותשונותרחבהיקף,ומגווןהנותן צוותמדריכיםלרשותכם

תביתמדריכמדריך/יראתלהכמתבקש/תמורהכלבכלרחביהארץ.ספריתוברמההמחוזית

ולעמודעמו/עמהבקשר.הספר

מפמ"ר,ובאתרבאתרהמזכירותהפדגוגיתמתפרסמיםבדואראלאנשלחיםאינםחוזריהמפמ"ר

 אשרמתעדכןתדיר.אזרחות

אנומאחליםלכולכםברכהוהצלחהבעבודתכם,



בלההגליקסברג

יעלגוראון

מפמ"ראזרחות

"אאזרחותבחמ"דמפמ"רהיסטוריהומפ


סאמיאבובאדר

מגזרבדואימוביל

שקראוולידחושוחיתאם

מובילימגזרערבי

רטאמונירע

מובילמגזרדרוזי


 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/PinatMumchim/MadrichimTashsat.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/SearchResultsPages/SearchResults.htm?kw=%e7%e5%e6%f8%e9+%ee%f4%ee%22%f8&index=&page=1&md=&mdsp=&surl=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMazkirut_Pedagogit%2fPortal%2f&css=%2fEducationCMS%2fUNI
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Hodaot/dvarhamafmarit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Hodaot/dvarhamafmarit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Hodaot/dvarhamafmarit.htm
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 :תוכן העניינים בחוזר זה

 תכניות הלימודים .1

 3-4עמ'-הוראתאזרחותבחטיבותביניים .א

 בחטיבההעליונההוראתאזרחות .ב

 5-6עמ'-לתלמידיםהמתחיליםאתלימודיהםבכיתהי'החלמשנה"לתשע"התוכניתהלימודים

 7עמ'-השכלהכללית .ג

 7עמ'-חקרוהערכהחלופית .ד

 8-9'עמ-ל"יח5הגבר/הרחבה .ה



 בחינת הבגרותהנחיות ל .2

 10עמ'-אינטרנייםואקסטרנייםלתלמידים-כליעזר-נושאיםמחייבים .א

 10עמ'-מחווןמושגייסודכלילמורה .ב

 12עמ'-משךהבחינה .ג

 12עמ'-לנבחניםאינטרניםואקסטרנים80%מבנההבחינההחיצונית .ד

 13עמ'-הנחיותלמבחןמותאם .ה

 14'עמ-חדשיםעולים .ו

14עמ'-מבחןמותאםלעוליםחדשים .ז

 15עמ'-בוחניםבע"פ .ח

16-הרשמהלמאגרמומחים .ט


 העתקים:

יו"רהמזכירותהפדגוגיתומנהלתאגףא'לפיתוחפדגוגימ"מגב'דליהפניג,

ורוחהמזכירותהפדגוגיתחברהאגףגב'אלירזקראוס,מנהלת

גב'דסיבארי,מנהלתהאגףלחינוךעי"ס

ד"רמשהדקלו,מנהלאגףהבחינות

ד"ראברהםליפשיץ,ראשמינהלהחמ"ד

מרעבדאללהחטיב,מנהלאגףהחינוךלערבים

ממונהעלהחינוךהדרוזי,איהחיראדיןגב'

ד"רמוחמדאלהיב,ממונהעלהחינוךהבדואי
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 ת הלימודיםתוכני -1נושא מס' 

 בינייםה תהוראת אזרחות בחטיב .א

הממלכתי,:מגזריהעלהחינוךלמערכתמשותפתתכניתהיאבאזרחותהלימודיםתכנית

החברהמרכיבילכלהמשותףהדגשתעלמבוססתהתכנית.הממלכתידתי,הערביוהדרוזי

.השונותהחברתיותהקבוצותשלבייחודןההכרהעלוהישראלית

נושאי;מרכיביםשנימכילהלחט"בהמותאמתהלימודיםתכניתמסגרתהלמידההמשמעותיתב

.העמקהויחידותליבה

לחיירלוונטיתכזושתהיה,התנסות מבוססת למידה'טבכיתהליצורהיאהמרכזיתההמלצה

.ובחברהבמדינהופעולהלהתבוננותכליםומקנה,מעורבותמחזקת,אקטואלית,התלמידים

 18 -ולנושאי הרחבה והעמקההוראה שעות  42 -לנושאי ליבההמלצת הפיקוח היא להקדיש 

 שעות. 

:הוראה חובת

שבועיות שעתיים של בהיקף אזרחות ללמוד' ט כיתות תלמידי כלמחויביםט"תשסמשנתהחל

(הליבה)היסודתכנית:3.1-36סעיף(א)8/ט"תשסל"המנכבחוזרשפורסםכפי,חובהלימודי)

.יסודי-העלבחינוךהבינייםלחטיבות

ולהרחיבאתהשימושמקצועבכלמשמעותיתלמידהלקייםהוחלטמשנתהלימודיםתשע"ההחל

 בכיתה ט' יחידת ללמד הספרבתיכלעלחובההשנהחלה,.עלכןבחלופותבלמידהוהערכה

איןצורךלהירשםמראש .בעברשהונהג  ר"מפמ מבחן במקוםלקיים הערכה חלופיתוהעמקה

.ביןכלבתיהספרמדגםלקראתסוףשנתהלימודיםייערךליחידתההעמקהשביתהספרבחר.

2-תיעודשלתלשלוחלפיקוחלהוראתהאזרחווהמוריםבתיהספרשיעלובמדגםיתבקשב

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/ChativatBeynaim/
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הודעותלבתיהספרשיעלובמדגם.הספרשהתקיימובביתלהערכההחלופית/תוצריםדוגמאות

.בליוויהנחיותנוספותישלחובחודשמאי

להרכבובהתאםהמוריםשלהדעתשיקוליפיעלהיאהנושאיםשליחידתההעמקהבחירת

 .הספרביתלמאפייניובהתאמהההטרוגנישלתלמידיחטיבתהביניים

 

 בחירת הנושאים נעשית באחד משני מסלולים:

 הפיקוח.עלידיהמוצעותהעמקההיחידותמבחירהבאחת .1

הלימודיםבתוכניתבהתאםלנושאיםולהוראותהמופיעים,העמקהביתספריתיחידתפיתוח .2

 .ובתיאוםעםהמדריכה/המדריךהביתספריהמותאמתלחט"ב



 ספרי הלימוד המאושרים בחט"ב:

דודשחר–אזרחותבמדינתישראל.1

ליר-מכוןון-ערכיםואזרחים.2

ת"ל–מסעאלהדמוקרטיההישראלית.3

אבינועםגרנות.–ישראלדמוקרטית.4



ה הספרים משני אחד פי על המלמד מתוךאחרוניםמורה החסר את להשלים מחויב ברשימה,

ובועדכונים,הבהרותותיקוניםנדרשיםלספריםאלו.העדכוניםמסמך













http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/ChativatBeynaim/Haamaka.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/ChativatBeynaim/EdcunimChativa.htm
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 הוראת אזרחות בחטיבה העליונה .ב

 לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' החל משנה"ל תשע"התוכנית הלימודים 

:להערכהשנימרכיביםתכוללתכניתהלימודיםהמותאמתהחלמשנתתשע"ה

 .חיצוניתלהיבחנות נושאיליבהואשכולותבחירה .1

עלפישיקוליהדעתשלהמוריםובהתאםהנעשיתהרחבהוהעמקהל(צבועיםבירוק)נושאים .2

 למאפייניביתהספר.

 ספרי הלימוד המאושרים לחטיבה עליונה:

 ביתן.-ישראלמדינהיהודיתודמוקרטית/דר'דודשחר,הוצאתכנרת,זמורה .1

/חנהאדן,ורדהאשכנזי,בלההאלפרסון,הוצאתמעלות.ההוראה1להיותאזרחיםבישראל .2

"להיותאזרחיםבישראל"תעשהתוךשילובשלחלקמחומריהלימודהלימודספרבאמצעות

 ,בהוצאתמעלות.2012מהדורתניסויתשע"גובחוברתהמעודכניםכפישפורסמובאתרהמפמ"ר

 )הודעהעלהחלפתהספרהקייםבספרהחדשתצאבנפרדבהמשךשנהזו(.

 יסקין,הוצאתמגי.יסודותהאזרחות/אברהםד–משטרופוליטיקהבישראל .3

 

אינם מופיעים או אינם ר שא לבחינה החיצונית מחייביםאם יש תכנים  -לתשומת לבכם

הנמצאים מתוך פרסומי הפיקוח משתמשים, יש להשלימם  הנכםמעודכנים בספר הלימוד בו 

 להביאם לידיעת התלמידים.ובאתר מפמ"ר 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 אין שינוי מן השנה שעברה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
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 :מטלת ביצוע -הערכה חלופית בית ספרית

.ניתןלבנותמטלתביצועעלכלאחדמטלתהביצועההערכההביתספריתבאזרחותהיא

מגווןעלמנתלאפשרבחירהרחבה,מוצעותלבתיהספרמהנושאיםבתוכניתהלימודים.

.ולכלאחתמחווןמשלהתליצירתמטלתביצועיואפשרו

.מוריםהמוביליםמטלתשנמצאכעתבשלבשלפיילוטמוניטורמקומימחווןהיכרותכםלףנוס

.ע"יהמדריכהעפרהכדוריביצועמסוגזהבשנתתשע"ומלווים

ומתאיםלכלסוגיהביצועלמטלת(המיועד9)מס'דףעבודהמעודכןליומןלמידהלשימושכם

תוכניתהמערכתיתלחינוךערכי.להמטלותובוהצעהלשאלותרפלקטיביותבהתאם

החללתביצועכתיבתמטתלמידיםלמבוססתעליסודותהמקצועולכןניתןלהובילמטלת הביצוע

 .מאמצעהשנההראשונהלהוראתאזרחותלבגרות

.80%ומשקל ההערכה החיצונית  20% הוא ביצוע באזרחותמשקלה של מטלת ה

עדערביוםהעצמאות.מועדבדוקותומוכנותלבקרהמטלותהביצועצריכותלהיותכמדישנה,

 .2016במאי  11אייר   ג רביעייום :זהחלהשנהבתאריך

 

 לתשומת לבכם: 

 בתי הספר באחד משני מועדים. השנה תיערך הבקרה ב

 איירבט"ז  24/5/16מועד ראשון: 

 איירבכ"ג  31/5/16מועד שני: 

תשלח הודעה מאגף בחינות על בקרה. ההודעה תישלח  ניסן תשע"ובכ"ג  1/5/2016יום א' עד 

הודעה על למנהל בית הספר ובו  ופס מקווןלבית הספר בדואר. במקביל ישלח מטעם הפיקוח ט

ההודעה תגובה בשיחה טלפונית של  ,בקרה ואפשרות לבחירת המועד המתאים לבית הספר

 המדריך הבית ספרי לרכז המקצוע. 

 אייר תשע"ו. בז'  15/5/16-יום א' הלבתי הספר מחויבים להעביר את כל הנדרש לבקרה עד 
 

 .פירוטוריענוןהנחיותלכתיבתמטלתביצועובקרהבאתרמפמ"רמומלץ לקרוא

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Matalot/MatalotBizua.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Matalot/MatalotBizua.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Matalot/MatalotBizua.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Matalot/DapeyAvoda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Matalot/Divuach.htm
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 השכלה כללית .ג

בחטיבההעליונהחובתלמידתמקצועותחלהפימדיניותמשרדהחינוךהחלמשנה"לתשע"ה-על

.תנאילזכאותלתעודתבגרותחובהאשרתהווהמעתהואילך-להשכלהכללית

מדיניותחברתית-אתגרהרווחהבאזרחותיחידהלהשכלהכלליתבנושא:השנהאנומציעים

.כלכליתבישראל

 יחידותנוספותנמצאותבפיתוחויפורסמובקרוב.

בתימהלךהשנההזובבפותחושביחידותהשכלהכלליתמוריםוצוותימוריםהמעונייניםלשתף

הלוי-מוזמניםלשלוחאתהיחידותלחגיתעגור,בהתאםלהנחיותהמשרד,הספר

hagitab@gmail.comעבורכללמוריבמלואםאובחלקםואנונבדוקאתהתאמתםלפרסום

האזרחות.



  חקר וחלוצי הערכה -יח"ל  2תכניות הממירות היבחנות בהיקף של  .ד

הערכה-למידה-קיימותשתימסגרותמרכזיותהמאפשרותתהליכיהוראהבמקצועהאזרחות

יח"ל.2להמיראתתכניתהלימודיםבאזרחותבהיקףשלותשיכול

שתיהמסגרותמבוססותעלתכניתהלימודים)תכניםומיומנויות(,אךמאפשרותדגשיםנוספים

ודרכיהיבחנותחילופיים.



במסגרתתכניתזומושםדגשעלהקנייתמיומנויותחקר.–תמ"ר -תכנית החקר.1

1מידיםמיומנויותחקרבסיסיותוכותביםעבודתחקרבהיקףשלבמסגרתהתכניתרוכשיםהתל

ספריתבאישורמפמ"רבהיקף-יח"ל,שמוערכתגםע"יבוחןחיצוני.בנוסףהםנבחניםבבחינהבית

יח"ל.1של



באתר.תוכניתהחקרניתןלהכיראתבתכניתמשתתפיםכשלושיםבתי"ס.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/haskalaklalit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/haskalaklalit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/haskalaklalit.htm
mailto:hagitab@gmail.com
mailto:hagitab@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/halufot/


 وزارة التربية والتعليم–משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية –המזכירות הפדגוגית 

 التفتيش على تعليم  المدنيات–הפיקוח על הוראת האזרחות 

 

 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 28 מתוך 8 עמוד
 



ומחייבתהדרכהצמודההשתתפותבתכניתטעונהאישורמראששלהפיקוחעללימודיהאזרחות

והשתתפותבהשתלמותייעודיתלחקרבאזרחות.



:חקרתוכניתהמדריכיצוות

 Wilstein.hr@gmail.com0523319812מדריכהלהערכהחלופיתבאזרחות–רוחמהוילשטיין

rouhi_ba@yahoo.com0526206732מדריךלתכניתהחקרבמגזרהערבי–רוחיבוארדי

shadi2@walla.com0271230405החקרבמגזרהערבילתכניתךמדרי–אדיהייבש

levyt10@walla.com0504551477מדריךלתכניתהחקרבמגזרהיהודי-סבג-תמירלוי



למידהמשמעותיתבבתיה"ס,בתי"סיכוליםלהציעתכניתלימודיםכדילקדם – חלוצי הערכה.2

יח"לובמקביללהציעהערכהחלופיתמתאימה.2חלופיתבהיקףשל

תכניתהלימודים,עםדגשיםעלמיומנויותלמידהואסטרטגיותהוראהמבססתעלהתכנית

ייחודייםלביה"סומותאמיםלתלמידים.

שנקבעולכללמקצועותהלימודהקבלהלתכניתטעונהאישורשלועדתהיגוי,ע"פקריטריונים

י.הפדגוגבאתרהמינהלתוכניתחלוציהערכהניתןלהכיראתומותניתבאישורהפיקוח.

 .hr@gmail.comwilstein 0523319812רוחמהוילשטיין:הערכהחלופיתהאחראיתלמדריכהה



 יח"ל באזרחות 5 הרחבה/ הגבר .ה

יחידותלימוד.מגמתאזרחותתורמת5מזהמספרשניםקיימתאפשרותללימודיאזרחותבהיקף

לחינוךאזרחי.תכניההוראהמטפחיםחשיבהביקורתית,אחריותולהנהגהערכיתשלבניהנוער

ציבוריתורגישותחברתית.תלמידיהמגמותמשתתפיםגםבפעילויותייחודיות.

 

 

mailto:Wilstein.hr@gmail.com
mailto:rouhi_ba@yahoo.com
mailto:shadi2@walla.com
mailto:levyt10@walla.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
mailto:wilstein.hr@gmail.com


 وزارة التربية والتعليم–משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية –המזכירות הפדגוגית 

 التفتيش على تعليم  المدنيات–הפיקוח על הוראת האזרחות 

 

 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 28 מתוך 9 עמוד
 

 

 מבנה הלימודים במגמה כולל: 

הנושאיםהבאים:דת,חברה3מבין2-יחידותעיוניות,ב2,כללהתלמידים(ליחידותחובה)כמו2

ומדינהבישראל;מדיניותכלכליתחברתיתבישראל;הערביםוהדרוזיםבישראל.כלביתספר

שלמיזם)עבודתחקרמעשית,מטלתביצוענוספתיחידההנושאיםללמד.3מבין2בוחראילו

לעסוקבכלאחדמהנושאיםהנלמדיםבמסגרתמורחבת(:העבודהמתבצעתבקבוצותויכולה

יחידותהחובה.

הכיתהללימודייחידותההגברבאזרחות.כיתהוירטואליתבשנה"לתשע"הנפתחהלראשונה

.הלימודיםבכיתהמתקיימיםבלמידהח"ומטחינוךהשלמשרדיהווירטואלמופעלתבתיכון

 פניםבמהלךהשנה.-אל-סינכרוניתשבועית,וכןבמספרמפגשיםפנים-סינכרוניתוא

.פרטיםאודותהרשמהלתלמידיכיתהי"אלשנתהלימודיםתשע"ויתפרסמובאתרהמפמ"ר



תאריכיבחינותהבגרותלשנהזו:



.12:30בשעהאדרב',בכ"ד,3/5/16-34115שאלון-הערביםוהדרוזיםבישראל

.9:00בשעהאדרב',בכ"ד,3/5/16-34106שאלון–מדיניותחברתיתוכלכליתבישראל

.9:00בשעהיחל(2)ביוםהבגרותשלאייר,ב,כ"ט6/6/16-34105שאלון-דת,חברהומדינה



המוריםהמלמדיםבמגמותהאזרחותעובריםהשתלמותבנושאזהבמשךהשנה.

לפנותלמדריכההארציתהמרכזתנושאזה:מוזמניםהבאההמעונייניםלהצטרףלתוכניתבשנה

.tseela74@gmail.comצאלהשחם,

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/EzrachutMugbar/tichon_virtuali.htm
mailto:tseela74@gmail.com


 وزارة التربية والتعليم–משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية –המזכירות הפדגוגית 

 التفتيش على تعليم  المدنيات–הפיקוח על הוראת האזרחות 

 

 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 28 מתוך 10 עמוד
 

 

 זחורף תשע" -ובחינות הבגרות קיץ תשע" - 2נושא מס' 

 למידים אינטרניים ואקסטרנייםלת -כלי עזר -מחייבים נושאים מסמך .א

באתר עזרהבכלימפורטיםחורףתשע"ז-והמחייביםלהיבחנותבקיץתשע"נושאיהלימוד

.מפמ"ר

ברפורמהבאתרמפמ"ר.20%:נושאילימודודרכיהיבחנותההנחיותלנבחניםאקסטרניים

.באתראגףבחינותהנחיותלגבישינויסמלישאלוניםבמסגרתהרפורמהנמצאות

  לתשומת לבכם:

הבחנהביןהצדקותנובעברנהג-לגבינושאההצדקותלמדינתהלאוםהדמוקרטית .1

.דמוקרטיותוהצדקותליברליות.איןצורךבהבחנהזווכללההצדקותהןדמוקרטיות

 .לבחירתכםללמדשלושהצדקותנדרשמתוכן

להוראת לא יעשה שימוש במאמרים בבחינתקיץתשע"ו-בשלהצורךבהטמעה

עלתסתמךהעזרבכליהמופיעיםהאשכולותהוראתו"תשעקיץבמועד.האשכולות

בשנתר"מפמבאתרשפורסמועדכוניםועלהלימודבספריהקיימיםהלימודחומרי

 .למורהבמדריכיםתשע"ה

  כלי עזר למורה -מחוון מושגי יסוד .ב

למורהנועדזהמושגיםמחוון למקדמטרתו. בהירהבצורה, שלבסיסיתלהגדרההנדרשאת,

פיעלהמלמדים-האזרחותממוריואחתאחדלכלולאפשר,תהבגרותבבחינהיסודמושגי

.משותפתבשפהלדבר–להוראההמאושריםהשוניםהלימודספרי

 בבחינה מתייחס המושגים למשימות זיהוי המושגים והצגתם בלבדמחוון לקדםנועדוהוא

ו המוריםמוכריםהמחייביםההגדרהרכיבישכללוודאשקיפותובהירות, רכיבלכלל כל בתוך .

לוכסן מופיע נוספות,-אפשרי נוסח שינוי אשר משמעותו)/( נרדפות במילים להשתמש ניתן

 את וישקפו להגדרה שיתאימו כך התלמיד, של המושגבלשונו הבנת הכוונה היא להביא את .

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/externim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/externim.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/Madal.htm


 وزارة التربية والتعليم–משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية –המזכירות הפדגוגית 

 التفتيش على تعليم  المدنيات–הפיקוח על הוראת האזרחות 

 

 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 28 מתוך 11 עמוד
 

לימוד התלמידים להכרת  המושגים ולהבנייתם דרך תהליך למידה ובהקשר המתאים לתהליך ה

הכיתתי.



 -למידה-הוראהתהליכיככלל באזרחות מתבססיםהערכה עקרונות הלימודיםעל תכנית

מושגיהיסודכרתאתהקובעת.תוכניתהלימודים(2011ועדכוןתשע"א2002)תשס"בומטרותיה

בתוךמטרותרבותאחרות,ביניהן:הבנהויישוםשלמושגיהיסודבהקשריםוזאתהמטרותכאחת

שונים,הבנתמורכבותהשלהמערכתהפוליטיתוהחברתיתבישראל,יכולתניתוחמקורותועיבוד

קשרים( מציאת ניתוח, השוואה, מיון, )זיהוי, ודעות,מידע עובדות בין הבחנה יכולת נקיטת,

יישוםשלמושגאזרחיהבנהויכולת,בכלמקרה.בתוךדיון,ועודעמדותבנושאיםשוניםוניסוחן

רקבמפגשעםמציאותהחיים,בתוךהקשרועלידידוגמאות.מתרחשת

שילובמיומנויותנוספותבבחינתהבגרותבאלידיביטוילמשל:בשאלותהמציגותאירוע

אקטואליאומאמרטיעונישלאנלמדמראש.לשםכךנדרשותמןהתלמידמיומנויותשלהבנה,

איתורמידע,הבחנהביןעובדותלדעות,ניתוחהאירועוהצגתובצורתתשובהבמבנהאחר)זיהוי,

ביסוסוקישור(.הצגתמושג,

אנו ערים לכך שהטמעת המחוון נעשית בשנה זו בכל כיתה באופן אחר, ובהדרגה וזאת כאשר 

כמו כן מקצוע האזרחות נלמד על פני שנתיים ולא ניתן בכל כיתה להחיל מיד את השינוי במלואו. 

ת ות המתאימים, בהערכהדבר יילקח בחשבון, במקומהועלו עדכונים למחוון במהלך השנה, 

 ת הקיץ.בחינ

 לתשומתלבכם:

נותרונושאיםספוריםבמחווןהמושגיםאשרלגביהםישצורךבדיוןנוסף.דיוןזהיתקיים .1

ובכלמקרהלאיחולוהעדכוניםשיתקבלויפורסמומראשלמוריםבוועדתהמקצוע.

 .חורףתשע"זובמועד-תשע"וקיץבמועד

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm


 وزارة التربية والتعليم–משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية –המזכירות הפדגוגית 

 التفتيش على تعليم  المدنيات–הפיקוח על הוראת האזרחות 

 

 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 28 מתוך 12 עמוד
 

יתבקשולזהותסוגילאבבחינתהבגרותקיץתשע"והתלמידים:שלטון החוקבנושא .2

,ואידיאולוגיהמצפוןמטעמיסירובעםזאתעשוייםלהופיעבבחינההנושאים:עבריינות.

 אלימותפוליטיתופקודהבלתיחוקיתבעליל.

-עדלעדכוןחלקזה-)ערבים,נוצרים,דרוזים(יתקבלותיאור הקבוצות השונותבנושא .3

 תשובותנוספותאפשריותבהתאםלספריהלימודהשונים.

 .הורדוסוגריםשהופיעובטעותבעבר-פוליטית לאומיות .4

םאיןבתוספתזושינוינושאי.תפקידי הממשלה: קביעת מדיניות ויישומה-ליוחדמושג .5

 .אפשרותלמגווןשאלותרחביותרבנושאזה,אלאיצירתמחייביםלהיבחנות

 .נוסףרכיבבדברשמירהעלזכויותהמיעוטהכרעת הרובבמושג .6

 .ביקורת שיפוטיתבעקבותהערותמוצדקותשקיבלנודייקנובמושג .7

לגבימוריםשאלותבעקבותשפורסמווהתשובותהשאלותמסמכיאתלהכירמומלץ .8

 שבאתרמפמ"ר.המעודכןהוטמעובמחוון-המחוון.התשובותשניתנו

 

 משך הבחינה. ג

 . שעתיים וחצי לבכם:אורךהבחינהבאזרחותיהיהלתשומת

  (לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים)השאלון זהה  %80מבנה הבחינה החיצונית  ד.

 המורהמחויב/תבהוראתאשכולאחד,לבחירתה/לבחירתואולבחירתהצוותהמקצועיבבית

 .כה(איןחובתהוראהשלאשכולמסויםעלפימגזר,כפישהיהעד)הספר

 שאלותידע5)בבחינהאשכולותהבחירהיבואולידיביטויבחלקשאלותהידעהמורכבות

שאלות.שאלותתהמתוךחמששאלהאחת.כלתלמיד/היבחר/תבחראחתלכלאשכול(-מורכב

אלו,הנוגעותלאשכולות,יהיושאלותידעאינטגרטיביותהמקשרותביןנושאיהאשכולובין

וכניתהלימודים.בכךיודגשוההקשריםהשוניםשדרכםאפשרלהביןאתנושאינושאיםשוניםמת

 האשכול.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Hodaot/LuachHodaot.htm
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 כאמור,איןחובהללמדיותרמאשכולאחדאולםמוריםאשריבחרולהעמיקביותרמאשכול

 יגדילואתאפשרותהבחירהשלתלמידיהם.-אחד

 שאלתהעמדה.לענותעלאיןחובהבפרקד'תופענהשתישאלותעמדה.במועדזה 



 

 הפרקים בבחינה: 

שאלותאירוע)עלהתלמידלבחוראחתמתוךשתיים(.-:פרק ראשון

שאלותידעפשוט)עלהתלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות(.-:פרק שני

חמשתאשכולותבחירה)עלהתלמידלבחורשאלהאחתמתוךחמששאלות(.-שאלותידעמורכב-

)עלהתלמידלבחורשתייםמתוךשלוששאלות(בחלקזהיכולותאחדאנסיןקטע-:פרק שלישי
להופיעשאלותעלכלנושאמכללהחומרלבחינה.

שאלותאירועעםצדאחדושאלותעמדה.-:פרק רביעי

שאלותהבחינה,בהתאםלהנחיותבכלפרק.20שאלותמתוך9סה"כעלהתלמידלהשיבעל

.שלחוזרזה1ובנספח באתרמפמ"רדוגמאלמבנההבחינהניתןלמצוא

.בבחינה מלאות תשובות לכתיבת וההנחיות מסמך ההמלצותלחוזרזהמצורף2בנספח 

עבורתלמידיםאקסטרנייםמפורסמים20%נושאי הלימוד ודרכי ההיבחנות לבחינה חיצונית 
.ובאגףהבחינותבאתרמפמ"ר

 

 : המגזרים לכל –באזרחות ל"יח 2  מותאם למבחן הנחיות .ה

.הבחינהשלהפרקיםארבעתמתוךפרקיםשלושהעללענותהתלמידעל

 .התלמידיםלכללהבגרותבשאלוןההנחיותלפי.חובה-ופרקב''אפרק

 בשאלוןההנחיותלפיבלבדאחדמפרקשאלותשתי'.דפרקאו'גהתלמידפרקלבחירת

)לאניתןלענותעלשאלהאחתמפרקג'ושאלהשנבחרבפרקהתלמידיםלכללהבגרות

אחתמפרקד'(.

'.דאו'ג'+ב'+אפרקיםמשלושה,שאלות(7)שבעעלעונההתלמיד:כלומר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/MivchaneyBagrut/BehinotBagrut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/externim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/externim.htm
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.השאלותלכלשווהניקוד:הניקודחלוקת.בונוסנקודות2+נקודות14שאלהלכל

.100=בונוסנקודות2+98=7*14.שאלהלכלנקודות14







 :לדעת חשוב

"מותאםמבחן"שלהמדבקהאתלהורידחובהמותאםלמבחןהזכותעלמוותרתלמידאם

המחברתאתלהכניסאודברלכלרגילהכמחברתהמחברתאתולשלוח,התלמידשלממחברתו

.רגילותמחברותלחבילת

 עולים חדשים: .ו

ח"מטהוצאת/נווהניסן/האתגר–אזרחות:הלימוד ספר

הם ומטלת ביצוע, כתוב תלמידים שזכאים למבחן עולים חדשים, אינם צריכים לבשנת תשע"ו 

.מחויבים רק למבחן בכתב

 ,חייביםלהגישמטלתביצועלגשתלתוכניתהרגילהתלמידיםעוליםחדשיםשבוחריםלעומתם,

.בלבדבחינהבנקודותבונוס10זכאיםלקבלו

.אינהמזכהאתהתלמידבנקודותבונוסהעבודה)מטלתביצוע(כתיבת

 

י"ב-החוזראינוחלעלתלמידיי"א) בחוזר מנכ"ל מופיעהחל שינוי בבחינה תוספת הניקודעניין ל

)כולל( התשע"ד שנה"ל עד שקיבלו תלמידים ועל בהתשע"ו י"ב תלמידי על התשע"ה, בשנה"ל

(."סטטוסהיבחנותשל"עולהחדש"או"עולהותיק

לעוליםהחדשיםורשימתהנושאיםהמחייביםלמועדקיץתשע"ניתןלמצואבאתרמפמ"ראת

אינטרנים ואקסטרנים הנחיות למבחן מותאם לעולים חדשים .ז

במבחןהבגרותיששניחלקים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2014-2-1-4-3-37.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/OlimChadashim.htm
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חלקא':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךשלוששאלות)כמושארהתלמידים(

מתוךשלושהסעיפיםבכלשאלה.בלבדאבלעלהתלמידלענותרקעלשניסעיפים

נקודותלשאלה.32שניסעיפים=xנקודותלכלסעיף16הניקודלכלשאלההוא:

נקודות.64שאלות=x2נקודות32הניקודלשאלותבחלקא'הוא:

חלקב':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךחמששאלות.

.נקודות18הניקודלכלשאלההוא:

נקודות.36שתישאלות=xנקודות18הניקודלשאלותבחלקב'הוא:

כלומר:התלמידעונהסה"כעלארבעשאלות

64=2*32בכלשאלה(2*16)חלקא':שתישאלות,שניסעיפים

36=2*18חלקב':שתישאלות,

 100נקודות=36נקודות+חלקב'64חלקא'

 

 פה לתלמידים בעלי לקויות למידה-חיות לביצוע לבחינות בעלהנ .ח

פה,ייבחנועלידימורי-בעלתלמידיםבעלילקויותלמידה,שוועדותההתאמהאישרולהםלהיבחן

.מנהלי בתי הספרבפיקוחובאחריותשיבוץהמוריםיעשה.ביתהספרהאזרחותב

:בשניתנאיםיעמודכבוחןבע"פבאזרחותמעונייןלשמשמורהההמלצתהפיקוחהיאש

.השניםהאחרונות5פעמיםבמרוצת4לבחינותבגרותבאזרחותלפחות/ההמורההגיש-

ג."עהתשלפחותמשנה"ל-אישורהשתלמותשנתיתמהמפמ"ר/תבעלהמורה-



פהיתבצעובאותהשיטהעלבסיסשאלוןהבחינהבכתב,-הבחינותבעל,אגףהבחינותע"פהנחיות

ע"פאותןשאלותשבשאלוןובהתאםלבחירההנדרשתבשאלוןהחיצוני.

מומלץשהמורההבוחןיבחןבע"פלאיותרמחמישהתלמידיםבשאלון.

ואףהציוןהשנתילא יהיה המורה המלמדפה-התלמידבבחינהבעלהמורההבוחן,אשריבחןאת

בעתביצועהבחינה.בוחן)המסכם(לאיהיהידועל
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)הנחיותאלה לענות. הואבחר אתהתשובותלשאלותעליהן פרקים( )בראשי יענהבכתב הנבחן

תשובות לכתוב יכול אינו אשר לקותאחרת או ראייה לקות בעל נבחן על חלות במחברתאינן

נבחנים(.

בהערכתוהמורההבוחןיכתובהמורההבוחן במחברתהבחינהאתהתשובותשענההנבחןבע"פ.

ישקללאתציוןהבחינהעפ"יהתשובותשנכתבוועלפיההבהרותשנוספובעתהמבחןבע"פ.

המחברותיישמרובביתהספר.

.9544טופס -המיועדלנבחניםבעלילקויותלמידההטופס החדשעלגבי ידווחוהציונים

בתוםביצועהבחינהלכלהנבחניםעלהמורההבוחן,להשליםאתהפרטיםהאישייםבצדוהשני

לצורךביצועתשלוםעלשרותיהבחינהשניתנועלידו.-שלטופסהציונים

עברולתחנתהקליטהביחדבתוםהבחינהביתהספריוסיףאתהציוןהשנתי)המסכם(והטפסיםיו

עםכלמחברותהבחינהשלהמקצועשהתבצעביוםבחינהזה.

 

 מאגר מומחים לצורך בחינת תלמידים בעלי התאמותהרשמה ל .ט

עלפיהנחיותאגףהבחינות,המוריםהבוחניםבביתספרםתלמידיםבעליהתאמתהיבחנותבעל

 המומחים נדרשיםלהירשםבמאגר בבחינותהבגרות, החינוךפה משרד הבדיקותשל מרכז של

אתרללהיכנסהמכיניםלמטלתביצועו/אואנומבקשיםמכלהמוריםהבוחניםבע"פ)המרב"ד(.

ולעדכןשםאתפרטיכםהאישיים.אתרהמומחיםהמרב"ד:

בימים18:00–08:00ביןהשעות03-5300804עומדלרשותכםבטלפוןמרכזהתמיכהשלהמרב"ד

.13:00–08:00הוכןביוםששיביןהשעות-א

לאלקבלשכרעלעבודתם.שמוריםשלאיעדכנואתפרטיהםעלולים

במקרהשלדחיהמנהלתיתבדיקתאישורהמורהתארךמספרימיםעדלאישורהנדרש.





http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
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 1נספח 

 מבנה מבחן הבגרות באזרחות 

.חציושעתייםא.משךהבחינה:



בשאלוןארבעהפרקים.ב.מבנההשאלוןומפתחהערכה:

נקודות14(1X14)פרקראשון

נקודות40(1X13(+)3X9)פרקשני

נקודות24(2X12)פרקשלישי

נקודות22(2X11)פרקרביעי

נקודות100כ:סה''

 

 שאלות על פי המבנה הבא: 20שאלות מתוך  9על התלמיד לענות על סה"כ 

 נקודות( 14ראשון )  פרק

 2-1מהשאלותאחתענהעל
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 [התשאול אין שינוי במבנה, בבחירה ובצורת]

.אירועבעלשניצדדים)שניסעיפים(1

.אירועבעלשניצדדים)שניסעיפים(2

 : נקודות( 40שני ) פרק

משפטיםבכלתשובה(2-3)כתובלפחות3-7מהשאלותשלושענהבקצרהעל

:שאלותארבעעלעליךלענותזהבפרק

(נקודות9שאלהלכל)7-3מהשאלותשלוש

(.נקודות13–לשאלה)12-8 מהשאלות  ואחת

.שאלתידעפשוטה.3 

.שאלתידעפשוטה.4

.שאלתידעפשוטה.5

.שאלתידעפשוטה.6

 .שאלתידעפשוטה.7

 )בהתאם לאחד האשכולות שלמדת( 12 – 8מהשאלות  אחת ענה על 

יאשכול א':  אשכול העולם היהוד

 .שאלתידעמורכבתמאשכולהעםהיהודי8

 לאשכול תקשורת ופוליטיקה בישראאשכול ב': 

 תקשורתופוליטיקהבישראל.שאלתידעמורכבתמאשכול9

 תאשכול ג': אשכול בחירות ומפלגו

 .שאלתידעמורכבתמאשכולבחירותומפלגות10
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 ': אשכול רשויות מקומיותדאשכול 

רשויותמקומיות.שאלתידעמורכבתמאשכול11

 ןזרחית ופיקוח על רשויות השלטו': אשכול מעורבות אהאשכול 

 מעורבותאזרחיתופיקוחעלרשויותהשלטון.שאלתידעמורכבתמאשכול12

 

 

 

  נקודות ( 24פרק שלישי )

נקודות(12)לכלשאלה15-13מהשאלותשתייםקראבעיוןאתהקטעשלפניך,וענהעל

בחלקהראשוןשלכלשאלה)הצגתהמושג(עליךלענותעלפימהשלמדת,ולאע"פהקטעשיםלב:

בלבד.

.שאלהעלהטקסט13

.שאלהעלהטקסט14

.שאלהעלהטקסט15

 נקודות( 22רביעי ) פרק

נקודות( 11-)לכל שאלה 16-20מהשאלותשתייםענהעל

)צדאחד(ע.שאלתאירו16 

)צדאחד(ע.שאלתאירו17

)צדאחד(ע.שאלתאירו18
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.שאלתעמדה19

.שאלתעמדה20

 בהצלחה!

 

 

 

 

 

 2נספח 

 בחינהמלאות בהנחיות לכתיבת תשובות המלצות והה

 הערות כלליות 

שהתרחשובשנההחולפת.מומלץלאירועיםאקטואלייםבחינתהבגרותבכלשנהמתייחסת .1

לעודדתלמידיםלקרואעיתוניםוללמדאתהתלמידיםלקשראתנושאיהלימודלאירועים

 אקטואליים.

באזרחותקיימיםחמישהסוגישאלונים)אינטרניים,אקסטרנים,עוליםחדשים,בגרותלוחמים .2

כך-סמלהשאלון-העמודהפתיחברק(.עלהתלמידיםלהכיראתמבנההבחינהכולל-וחצב

 אקסטרנים(.ם/ינטרנישיוודאושהםעוניםעלהשאלוןהנכון)במיוחד:א

נבחנימשנהואקסטרנייםהוספנועלגביהשאלוןכותרתמודגשת:תשומתלבכםלשאלוןל

 אזרחות

 לנבחני משנה ואקסטרניים חסרי מטלת ביצוע
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לפנישמתחיליםשאלות הבחינהעבור על כל לתלמידיםמומלץל.הבחינהכוללתבחירהרבה .3

אם:התלמיד/ה קובע/ת אילו שאלות יבדקו בבחינה-חשובלהדגישלבחורעלאילושאלותלענות.

אשרעליותרשאלותמהנדרשבפרקמסוים,ייבדקורקהשאלותהראשונות/העונהתלמיד

 .מופיעותבמחברתהבחינה

.שאלותעלפיאשכולות5הןשאלותהידעהמורכב2בפרק-ותשאלות האשכולין בחירה ב .4

 .מראשאתשםהאשכולשלמדוואתמספרשאלתהאשכוללהכירלתלמידיםמומלץ

.הבחירה היא של התלמיד בשעת המבחן-האשכולתושאלאחתמלענותעלכל/היכולתלמיד/ה

ולבסוף,הבחינההאחריםכדאימאדלסייםלענותעלכלחלקילתלמידיםהמתקשיםבפרקזה,

 .בבחירתשאלתהאשכולובניסוחתשובהלשובולהתעמק

אתמילותההוראההנהוגותבמבחנים.מומלץלהרגילאתהתלמידיםחשובלהבהירלתלמידים .5

 אתמילותההוראהבכלשאלה.להדגיש

 פימחווןמושגיהיסוד.-תעשהבמלואהעלמקיץתשע"והגדרתהמושגיםהחל .6

 צורתהתשאול: .7

כפישהואמופיעבמחווןמושגיהיסוד.-התלמיד/המזההאתהמושגעליונשאלבשמו–ציין

בשאלותהאירוע]פרקיםא',ד'[:המושגהואאחדמתוךקטגוריה:גישה,עיקרון/ערך,זכות,סוג

 זכויות,סוגימדיניות,סוגיעבריינות,ביטוי,מאפיין,וכו'.

 בהתאםלרכיביםבמחווןמושגיהיסוד.-במילותיהםשלהתלמידיםשגהגדרתהמו–הצג

ביסוס+קישור.=הבהרתהקשרביןהמושגלביןהאירוע.תשובהמלאהלחלקזהתכלול– הסבר

לאתרבשאלה/ההקשוריםלמושגאותוהתבקשלמרכיביםבאירוע/תמתייחס/ההתלמיד:ביסוס

.ידיציטוט/מילותיהאועלכתיבתםבמילותיוע"י

שהציגלביןפריטיהמידעמושגהגדרהשלההביןלקשרכ/הצרי/ה)נימוק(התלמיד:קישור

,שאליהםהתייחסב"ביסוס".בטקסטכתוביםה

.ביןהטקסטוהמושג)ולארקשמו(משמעותהקישורצריךלהיותבין
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 תלמידיםשלאידעולהציגאתהמושגאולאזיהואתהמשפטהרלבנטיבטקסט,לאיוכלו

 הקישורחייבלקשרביןהביסוסלאחדהרכיביםשנכתבובהצגתהמושג.לקשרוהיטב.

 ,גםאםקייםביסוסבמקרהשלטעותבזיהויובהצגתהמושג,התשובהאינהמזכהבניקודכלל

 נכוןמןהטקסט.











 

 

 פירוט ההנחיות על פי פרקי המבחן:

 פרק ראשון ופרק רביעי: שאלות אירוע  .א

 הנחיות כלליות

המושג)ההוראה:זיהוי בפרקא'ובפרקד'שלהבחינהבשאלותהאירוע,נבדקתהמיומנויות:

קישור וביסוס הכוללתהסברהמושג)ההוראה:הצג(ויישוםהידע)ההוראה:ידיעת  ציין(,

לאירוע(.

התשובהתיבדק–אפשריותתשובותשתישבחר/הבשאלהה/כתבה/תלמידאם-בפרקזה

.הראשונה



 חלק ראשון -פרק שני : שאלות ידע פשוטות  .ב

 הנחיות כלליות:
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.)מילתהסבראוהצג,משתמשיםבשתיצורותתשאול:ידע פשוטותבשאלותבפרקב'שלהמבחן

 הוראהאחת(.

מצייןעל פריט הידע עליו נשאל: -משפטים לפחות 2-3 -משפטיםבמספר התלמיד עונה  -הצג

 . הידוע לו על פריט הידע מתוך חומר הלימוד כלומפרט את )ההוראה:ציין(בהדגשהאתהפריט

כלומר:בחלקזהשלהבחינההצגתהמושגכוללתגםאתציוןשמושלהמושגלפניהגדרתווגםאת

ידים.הידעלגביהמושגעליונשאלוהתלמ

שנימאפיינים של מושג או פריט ידע/ לקשר מסויםהתלמידמתבקשלהתייחסל–הסבר בין

בינ גומלין ליחסי הנדרשבשאלה.ימושגיםאו פי על מושגיםהם, שני בין לקשר לאלהגביל כדי

)שאלהבהמתבקשיםלהציגהשוואהלעתיםנדרשתבשאלהזו)ולעתיםהשאלותהןגםלאכאלו(,

של )קריטריונים( למדדים בהתאם לענות התלמידים את ללמד יש דמיון( נקודות / הבדלים

,ותציגכיצדהמדד)הקריטריון(באופןברורהשוואה.במקרהכזהתשובהמלאהתכלולאתהצגת

הואבאלידיביטויבשניהפריטיםאשרביניהםמשווים.

שאלהמספרהפריטיםשאליהםהיאמתייחסתישלכתובשניפריטים*בפרקזהאםלאצויןב

לפחות)למשלאםנכתבביטויים/מאפיינים/להתייחסלשניביטוייםלפחות(אםהתלמידנדרש

להצגהשלמספרכלשהושלמאפיינים,יבדקוהמאפייניםהראשוניםשכתב.בכלזאת,לעתיםלפי

מומלץלהנחותאתגםלפריטאחדנוסףבתשובה.לכן,אופיהתשובהמתייחסיםמעריכיהבחינה

)למשלמס'הפריטיםהמבוקש+פריטנוסףמשוםשהשנייםהטוביםיבדקולהתייחסלהתלמידים

(.n+1כלומר-אםנדרשושנימאפייניםאושניהבדלים,לכתובשלושה–



 אשכולות -חלק שני-שאלות ידע מורכבות 

הנחיות כלליות:

נבדקים;ידע,הבנהואינטגרציהביןנושאים/מושגיםידע מורכבותבשאלותשלפרקבבחלקהשני

אלושאלותאינטגרטיביות,והןמורכבותיותרלארקבגללמספרהמטלות)שתימטלותשונים

בתוךהשאלה(אלאגםמבחינתהמיומנויותוהתכניםהנדרשיםבהן.
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,כלומרכ"שאלותמדרגה":השאלותמנוסחותהסברוהצג:משניחלקיםמורכבות השאלות

כלשהיביןשניאינטגרציההתשובהלחלקהשנימתבססתעלהתשובהלחלקהראשון,ונדרשת

נושאיםמתכניתהלימודים.

והמושגהשנייתייחסלכללמן האשכול/נושאהמושגהראשוןבשאלתהידעהמורכביהיהמושג

נושאיהליבההמחייביםבכליהעזר.



רצוי להנחות את התלמיד להציג את שני המושגים משני חלקי תשובהלשאלתידעמורכבתב

מטלות:בחלקשלושישלתרגלכתיבתתשובהע"פ.כלומרהשאלה, ואז לקשר בין שני המושגים

שלהשנישלהשאלהישלענותעלפיההנחיהשלשאלתידעפשוטה)ההוראה:הצג(.בחלקראשוןה

-שניההצגתמושגנוסף)לצורךהסברהקשרביןהמושגים(,-אחתהשאלהישנןשתימטלות:

קישורביןשניהמושגיםהמופיעיםבשניחלקיהשאלה)ההוראה:הסבר(.כלומר,למרותשאין

דרישהגלויהבשאלהלהציגאתהמושגהנוסף,הגדרתותאפשרבחלקהשנישלהשאלהקישור

רצוילהנחותאתהתלמידלהציגאתשנילכן,.מטלות(שלושןהמושגים.)ס"כמלאיותרבי

המושגים.שנירביןושיקערוךאתההמושגיםמשניחלקיהשאלה,ואזל

 פרק שלישי : שאלות ידע, הבנת הנקרא, וניתוח טקסט.  .ג

הנחיותכלליות:

התלמיד/ה מתבקש/ת לקרוא קטע לא מוכר, המבוסס על מאמר טיעוני )מאמר .בפרקשלישי1

פריטעמדה(, ולענות על שאלות המתייחסות לקטע.  או מושג של היאהבנה זה בפרק המטרה

 למאמר, ולקשר להציג יש אותו הנלמד, מהחומר כלשהו תוך הבנת העמדה של הכותב מידע

בקטע. 

."הסבר"והוראת"הצג"הוראת–נפרדותבשאלהשתיהוראות

 בהתאםלרכיביםבמחווןמושגיהיסוד.-במילותיהםשלהתלמידיםהגדרתהמושג–הצג
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ביסוסמתוךהקטעוקישורביןהצגתהבהרתהקשרביןהמושגוביןהקטע.כלומר:– הסבר

המושגוביןהחלקיםהרלוונטייםבקטע.

ישלהנחותאתהתלמידיםלהשיבעלהחלקהראשוןשלשתיהשאלותעלבסיסהידעשרכשו,ללא

הקטעולאתרבתוכולפחות"עוגן"אחדלמושגכללקרואאת-קשרלקטעורקבשלבשני

שהתבקש.ישלהדגישלתלמידיםשעליהםלהקפידעלשיהיהקשרברורביןהביסוסלביןהקישור

מתייחסים.להגדרתהמושגאליו

 תשובה מלאה תכלול שלושה חלקים: 

א.הצגתהמושגהנדרשבאופןמנותקמהטקסט.

מתוךהקטע,"עוגן"/ציטוט/הסברהמשפטבמילותהתלמיד.–ב.ביסוס

חיבורביןהציטוט/המשפטלביןאחדהרכיביםבהצגתהמושג.-ג.קישור

 

הרי שבקטע יהיו פחות  להציגמושגמסוים[]התלמידמתבקשכיוון שהזיהוי ניתן בגוף השאלה 

למושג  הנלמד, והתלמיד יידרש להבנה טובה של הכתוב בקטע על מנת לקשר  מפורשיםעוגנים 

המופיעכראוי בינו לבין המושג.  מושג לכל  "עוגנים" מספר רבות פעמים אלה, בטקסטים

מספראפשרויותלבססאתהמ כלל, בדרך יש, לתלמיד לפיכך, בשאלות. מתוךהטקסט. יש ושג

להנחות את התלמידים לקרוא את הטקסט באופן הוליסטי )כוללני( ולאתר בתוכו לפחות "עוגן" 

 לכל מושג שהתבקש. מהותי )המתייחס למרכיב ברור( אחד 

 

להתייחסלטענת)עמדת(הכותב/ת)להציגהאולהציגיכולהאחתמןהשאלותבחלקזהלעתים.2

. אתהעמדההמנוגדתלה(.ישלהפנותאתתשומתליבםשלהתלמידיםלדייקבכתיבתתשובה

ולהתייחסאליה.תלמידיםרביםמציגיםאתהתלמידים נדרשים להבין מהי עמדת הכותב/ת 

להדגיששתשובהמלאהתכלולהמושגועובריםמידלמציאתהעוגניםוההסבריםבטקסט.חשוב

התייחסותמפורשתלעמדתהכותב/ת:הכותב/תתומכת/מתנגדת....מציגעמדהבעד/נגד.....

.קישורוביסוסלאחרמכןעלהתלמיד/הלכתובאתהנימוקלעמדהבצורת



 وزارة التربية والتعليم–משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية –המזכירות הפדגוגית 

 التفتيش على تعليم  المدنيات–הפיקוח על הוראת האזרחות 

 

 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 28 מתוך 26 עמוד
 

התשובהתיבדק–אפשריותתשובותשתימסוימתבשאלהה/כתבה/תלמידאםבפרקזה

.הראשונה



 שאלות עמדהפרק רביעי:  .ד

הנחיותכלליות:

נדרשהתלמידללמודאתמיומנותבנייתהטיעון:-בשאלהזו



טיעון=טענה+נימוקים)+מסקנה(.





עלהתלמידלענותעלשאלתעמדהבשניחלקים:

:הטענהחייבתלהתבססעלהסוגיההשנויהבמחלוקתשמופיעהבשאלה,עלהתלמידיםטענה

להציגעמדההתומכתבטענהאומתנגדתלה.העמדהאינהחייבתלהיותעמדהאישיתאותנטיתאך

עליהלהיכתבבגוףראשון.חשובלהדגיששמדוברבעמדהולאבהתלבטות."אניבעד"או"אנינגד".

מוקיםשבאמצעותםהתלמידיםמבססיםאתהטענה)עמדה(.:נינימוקים

,כלנימוקמציגמושגאחרבאזרחות,ומקשרביןהמושגושוניםנפרדיםנדרשלכתובשנינימוקים

וביןהטענה.

 המלצות כיצד להנחות את התלמידים: –שלבים בבניית תשובה 

שלבמקדים:

 בועוסקתהשאלהוהבנתהסוגיההשנויהבמחלוקתהנושאהמרכזיזיהוי .1

,מתוךהחומרשנלמדבשיעוריהאזרחות,הקשוריםלנושאהצפתפריטימידעומושגיםשונים .2

השאלהורלוונטייםלסוגיהשבמחלוקת;עליהםיוכלהתלמידלבססאתנימוקיולטענה

 שיטען.
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 שלילה/נגד[–]תמיכה/בעדסוגיהטענותהאפשריים"פע–פריטיהמידעוהמושגיםמיון .3



כתיבת התשובה:שלב

 :טענהוהצגתהכלסוגיההשנויהבמחלוקתביחסעמדהנקיטת .א

לדעתיצריך.../אניבעד/אניתומך/אנימתנגד/אנישולל/אניסבורשלאצריך.....+

הסוגיה שבמחלוקת.

לפחות,שנדלהמהידעאחד,כשכלאחדמהםנשעןעלפריטמידעשוניםנימוקיםשניכתיבת .ב

 אותורכשהתלמידבמסגרתלימודיהאזרחות

בעמדת הכותבולתמוך,סוגיה שבמחלוקתלישירותצריכהלהתייחסההנמקה-:הנמקה

הטענה.אותההציגבשלב

,ובלבדקונקרטיותדוגמאותו/אועלעקרוני-הסבררעיונייכולהלהתבססעלההנמקה

.שימוש נכון בשפת האזרחותשייעשה

למד,שביןעמדתו,לביןמושגלקשרתשובהצריךהתלמידכלאחדמהנימוקים)ההסברים(בב

.אמצעותוהואמבקשלהוכיחאתטענתווב

 .ה מזהים זשונשניההסבריםשנותןהתלמידצריכיםלהיות







ערכית(הכוונהאיננהשניתןלהציג-)דואמביוולנטיותתשובה ניתןלהציגלשאלתהעמדה .ג

לטיעוןאת אותו המושגטיעוןאחדתומך)בעד(וטיעוןאחדמתנגד)נגד(,אלאשניתןלקשר

 שלבעל/תהעמדה.תוךהמחשתהאמביוולנטיות)נגד(חזקתומך)בעד(ולטיעוןחזקמתנגד



 בהצלחה!
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