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 זהנדון: חוזר מפמ"ר באזרחות תשע"

 שלוםרב,

והעדכוניםלשנהזואשרפורסמובמהלךהקיימותחוזרזהמפרטומאחדאתכללההנחיות

.ונמצאיםבאתרמפמ"רהחודשיםהאחרונים

ברמההביתספריתמענהמקצועיבסוגיותשונותרחבהיקף,ומגווןהנותןצוותהדרכהלרשותכם

תביתהספרמדריכמדריך/להכיראתמתבקש/תמורהכלבכלרחביהארץ.וברמההמחוזית

ולעמודעמו/עמהבקשר.

.באתרהמזכירותהפדגוגיתומפמ"רבאתרמתפרסמיםבדואראלאנשלחיםאינםחוזריהמפמ"ר

ולמצואמעודכן.באתרתוכלחדשהמפמ"רהאתרלאווירבתקופההקרובהיעלהבשעהטובה

דגוגית,קישוריםלספריםואתריםמומלצים,המלצותלהעשרהפקישוריםלכלנושאיהחוזר,

 במהלךהשנה.ףועדכוןשוט


אנומאחליםלכולכםברכהוהצלחהבעבודתכם,

שנהטובה,



בלההגליקסברג

יעלגוראון

מפמ"ראזרחות

ומפ"אמפמ"רהיסטוריה

אזרחותבחמ"ד

ולידחושו

ובדואימובילמגזרערבי

האדיחמדאן

מובילמגזרדרוזי
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 ת הלימודיםתוכני.1

 בינייםה תהוראת אזרחות בחטיבא. 

הממלכתי,:מגזריהעלהחינוךלמערכתמשותפתתכניתהיאבאזרחותהלימודיםתכנית

החברהמרכיבילכלהמשותףהדגשתעלמבוססתהתכנית.הערביוהדרוזיהממלכתידתי,

.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. 

i. הוראה חובת : 

שבועיות שעתיים של בהיקף אזרחות ללמוד' ט כיתות תלמידי כל מחויביםט"תשס משנת החל

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

.יסודי-העלבחינוךהבינייםלחטיבות

ולהרחיב את  מקצוע בכל משמעותית למידה לקיים הוחלט משנת הלימודים תשע"ה החל

 בכיתה ט' יחידת ללמד הספרבתיכלעלחובהחלה,.עלכןהשימוש בחלופות בלמידה והערכה

איןצורךלהירשםמראש .בעברשהונהג  ר"מפמ מבחן במקוםלקיים הערכה חלופיתוהעמקה

.ביןכלבתיהספרמדגםלקראתסוףשנתהלימודיםייערךליחידתההעמקהשביתהספרבחר.

2-תתיעודשללשלוחלפיקוחלהוראתהאזרחווהמוריםבתיהספרשיעלובמדגםיתבקשב

הודעותלבתיהספרשיעלובמדגם.הספרשהתקיימובביתלהערכההחלופית/תוצריםדוגמאות

.בליוויהנחיותנוספותישלחובחודשמאי

להרכב  בהתאם, המורים של הדעת שיקולי פי על היא הנושאים של יחידת ההעמקה בחירת

 . הספר בית למאפייניובהתאמה ההטרוגני של תלמידי חטיבת הביניים 
 

 בחירת הנושאים נעשית באחד משני מסלולים:

 הפיקוח.עלידיהמוצעותהעמקההיחידותמבחירהבאחת .1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/ChativatBeynaim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/ChativatBeynaim/Haamaka.htm
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הלימודיםבתוכניתבהתאםלנושאיםולהוראותהמופיעים,העמקהביתספריתיחידתפיתוח .2

 .ובתיאוםעםהמדריכה/המדריךהביתספריהמותאמתלחט"ב


ii. :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



 העליונההוראת אזרחות בחטיבה ב. 

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

:להערכהמרכיביםלושהשתכוללתכניתהלימודיםהמותאמתהחלמשנתתשע"ה

 .חיצוניתלהיבחנות נושאיליבהואשכולותבחירה .1

עמדהשאלתעללענותיתבקשוהתלמידיםח"תשעמקיץהחלבבחינההחיצוניתלבכםלתשומת

 .(שלושמתוך)אחתאירועחצישאלתועל(שתייםמתוך)חובהאחת

הדעתשלהמוריםובהתאםעלפישיקוליהנעשיתהרחבהוהעמקהל(צבועיםבירוק)נושאים .2

 למאפייניביתהספר.

 מטלתביצועלהערכהביתספרית .3

 

ii. :ספרי הלימוד המאושרים לחטיבה עליונה 

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

במדינהיהודיתודמוקרטית/ורדהאשכנזי,בלההאלפרסון,תמיר–להיותאזרחיםבישראל .2

 חינוך,המזכירותהפדגוגיתתשע"ו.י,דנהשטרקמן,משרדהבדו

 יסודותהאזרחות/אברהםדיסקין,הוצאתמגי.–משטרופוליטיקהבישראל .3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/ChativatBeynaim/EdcunimChativa.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
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להיותאזרחיםבישראל/חנהאדן,ורדהאשכנזי,בלההאלפרסון,הוצאתמעלות.ההוראה .4

חומריהלימודהמעודכניםבישראל"תעשהתוךשילובשל"להיותאזרחיםספרהלימודבאמצעות

,בהוצאתמעלות.2012מהדורתניסויתשע"גובחוברתכפישפורסמובאתרהמפמ"ר

  הספר מאושר להוראה עד סוף שנת הלימודים תשע"ז בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מטלת ביצוע -הערכה חלופית בית ספריתג. 

.ניתןלבנותמטלתביצועעלכלאחדמטלתהביצועההערכההביתספריתבאזרחותהיא

מבוססתעליסודותהמקצועולכןניתןלהובילמטלת הביצועמהנושאיםבתוכניתהלימודים.

 .החלמאמצעהשנההראשונהלהוראתאזרחותלבגרותלתביצועכתיבתמטתלמידיםל

.80% הוא ומשקל ההערכה החיצונית 20%משקלה של מטלת הביצוע באזרחות הוא 

ערכי-יה"אנימאמין"החינוכמטלתהביצועבאזרחותהיאהזדמנותמיוחדתללמידהמשמעותית.

להביןאתמקומםותפקידםעלפיונבנתהמטלתהביצוערואהבמטלהכלישיעזורלתלמידים

 :חינוכישלמטלתהביצוע-,להלןמטרותהתהליךהלימודיבמדינהובחברהכאזרחים

 הבנתהמציאותהחברתיתוהפוליטית; 

 שונותישנןבעיותאזרחיותהנובעותמסיבותשבמדינתישראלהכרהבכך. 

 כיכאזרחיםהבנה;תהבנתכלליהמשחקהדמוקרטייםוחשיבותערךהמעורבותהאזרחי

במדינההדמוקרטיתזכותםואףחובתםלהיותמודעיםלבעיות,להצביעולהתריעעליהן,

 ולנסותלהביאלפתרונןבדרכיםשונות,לגיטימיות.

 השלטון,לבקרוזכותושלכלאזרחוזכותהשלכלאזרחית,לפקחעלפעולותהכרהב

 ולפעולעלמנתלשפראתהחייםבמדינה.

 שלרשויותהשלטוןוגופיםציבורייםיהםתפקיד;הכרתהבנתנתיביםלשיפורהמציאות

 רהמציאותהאזרחית.ופיניתןלהיעזרבהםלשהבנתהאופןשבושוניםו

אם יש תכנים מחייבים לבחינה החיצונית אשר אינם מופיעים או אינם  -לתשומת לבכם

משתמשים, יש להשלימם מתוך פרסומי הפיקוח הנמצאים מעודכנים בספר הלימוד בו הנכם 

 באתר מפמ"ר ולהביאם לידיעת התלמידים.

 



 وزارة التربية والتعليم –משרד החינוך 
 السكرتارية التربوية  –המזכירות הפדגוגית 

 عنقود المجتمع واالنسان  -אשכול חברה ורוח    
 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 

 30 מתוך 6 עמוד
 

,לימודיתואזרחיתאקטיביות:הכרחיותארבעאבנייסודמטלתהביצועבאזרחותמושתתתעל 

 .צוות עבודתועבודהכתיבת,עלהיבטיההשוניםואיתורפתרוןאזרחית סוגיה/בעיהלימוד

iii. מחוון מטלת הביצוע 

בשנתהלימודיםתשע"ופרסמנולהערותיכםמחווןמעודכןשלמטלתהביצועבאזרחות

(.מחווןזההואתוצרשלתהליךמשתףשבובתוךדיוניםבמעגליםהולכים20%)

ומתרחביםגיבשנואתמסקנותהבקרהמןהשניםהאחרונות.

:מרכזייםדגשיםליצירתשניאותנוהובילהחשיבהתהליך

.הספרביתלמוריספריהביתוהמחווןהביצועמטלתלעיצובהאוטונומיההרחבת.1

לתהליך בצורהברורהשלמטלתהביצועכךשהמחווןיתייחסהיסודארבעתמרכיביהדגשת.2

שנבחרהלהצגת הבעיה האזרחיתכמוגםולביצוע התוצר בפועלשלהתלמידיםעבודת הצוות

 .ולעבודה הכתובה

המתאיםמחווןגנרימפמ"ר.המחווןהואלמטלתהביצועמופיעבאתרלמחווןהמחודשקישור

פת,מטלתביצועלמעורבותמטלתביצועקלאסית,מטלתביצועמשות:לכלסוגימטלותהביצוע

,מטלתביצועלפרקטיקוםשלארגוןטלתביצועמחברתית,מטלתביצועלכתיבתניירעמדה,

  המוניטורהמקומי,תלקיטאזרחות.

חובהלחלקלתלמידיםאתהמחווןעלפיויוערכו,בתחילתתהליךהעבודהלתשומת לבכם:

הביצועלקראתבקרה.כנספחאובדףנפרדלמטלתבסיוםהתהליךולצרפו

אתהמחווניםלפיהםעובדיםבפגישותעםצוותיהמוריםבמהלךתשע"זמדריכיבתיהספריכירו

תיערךהדרכתעמיתיםבהתייחסלפיצורךהמוריםואתשיקוליהדעתשהובילוליצירתם.

לעבודותהשמורותבביתהספרמןהשנהשעברה.

מסוגמוניטורמקומימוזמניםלהיעזרבחומריםשפותחוהמעונייניםלהובילמטלתביצוע מורים

במרכזלהעצמתהאזרחםכךשל

תשלוםעלבדיקתמטלתהביצועיתאפשראךורקלמוריםהרשומיםבמאגרהבודקיםבמרב"ד.

.סעיףח'2בחלקהנחיותלהרשמהלמאגרבהמשךשלחוזרזה
 

iv. בקרה 

עדיוםהעצמאות.מועדזהחלבדוקותומוכנותלבקרהמטלותהביצועצריכותלהיותכמדישנה,

 .2017 במאי 2אייר   ו שלישי יום:השנהבתאריך

 לתשומת לבכם: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
http://www.ceci.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C
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 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 30 מתוך 7 עמוד
 

 :בתי הספר באחד משני מועדיםבתיערך הבקרה 

 איירב זכ" 23/5/17 יום שלישי מועד שני:, איירב 'כ 16/5/17 יום שלישי מועד ראשון:

על בקרה. ההודעה והפיקוח תשלח הודעה מאגף בחינות  ניסן תשע"ובכ"ג  23/4/2017יום א' עד 

אפשרות לבחירת הספר ולמנהל בית  ופס מקווןטאלקטרוני ובתוכה  תישלח לבית הספר בדואר

 . המועד המתאים לבית הספר

 ההודעה תגובה בשיחה טלפונית של המדריך הבית ספרי לרכז המקצוע. 

  אייר תשע"ו.ב ג"י 9/5/16-יום א' הלבתי הספר מחויבים להעביר את כל הנדרש לבקרה עד 

 במידה ולוח הבחינות של קיץ תשע"ז יחייב שינוי במועדי הבקרה נודיע על כך באגרת למורים. 

 כ"ו סיוון התשע"ז. 20/6/2017-ציוני ההערכה החלופית באזרחות ידווחו למרב"ד לא יאוחר מה
 

  עולים חדשים. ד

מתוךתכניהלימודשלתכניתיםנגזרשלהעוליםהחדשיםיהלימודתכנהחלמקיץתשע"ז

הדומהלכליהעזרשלהחדשיםבכליעזרלעוליםמופיעיםהלימודיםהמעודכנתתשע"א.התכנים

אםכיבהיקףקטןיותרשלנושאיםלהיבחנות.-התוכניתהכללית

ואילו80%הווהמבחינתהעוליםותשע"מקיץבהתאםלרפורמתהלמידההמשמעותיתהחל

 .20%הווהממטלתביצועלעוליםהחדשים

i. בתוכנית העולים באתר מפמ"רנמצאות  הנחיות לבחינה לחורף תשע"ז: 

 תכניהלימודהמחייביםלחורףתשע"ז 

 חורףתשע"ז80%דוגמאשלבחינהלעוליםהחדשים. 

 .חורףתשע"ז20%סטרניםולנבחנימשנההמהווהדוגמאשלבחינהלתלמידיםאק

 .הנחיותלכתיבתמטלתביצועלעוליםחדשים 

בדוקותומוכנותמטלותהביצועצריכותלהיות.לעוליםעלמטלותהביצועגםבקרהכנהוגתתבצע

 . 2017במאי  2אייר   ו שלישי יום:עדיוםהעצמאות.מועדזהחלהשנהבתאריךלבקרה

שנהוגה באזרחות המורים המלמדים תלמידים עולים ואינם מכירים את מטלת הביצוע 

מתבקשים להכיר את כלל ההנחיות למטלת הביצוע המופיעות בחוזר זה החלות גם על מטלות 

 הביצוע לעולים החדשים. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/OlimChadashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/OlimChadashim.htm
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תלמידיםעוליםחדשיםשבוחריםלגשתלתוכניתהרגילהחייביםלהגישמטלת:לתשומתלבכם

בהתאםלמפורטבחוזרבלבד בונוס בבחינההנקודות  אתזכאיםלקבל.תלמידיםאלוביצוע

.התלמיד בנקודות בונוס נוספות  כתיבת מטלת ביצוע אינה מזכה אתמפמ"ר.

 

ii. הלימוד וחומרי הוראה:  יספר 

:הלימוד יספר

האתגר/ניסןנווה/הוצאתמט"ח.–אזרחות

חבבחינתהעוליםקיץתשע"זחורףתשע"עדלהוצאתחומריהוראהמלאיםומתאימיםנוספו

,אשכנזיורדה/ודמוקרטיתיהודיתבמדינה–בישראלאזרחיםמספרהפניותלספרהלימודלהיות

.ו"תשעהפדגוגיתהמזכירות,החינוךמשרד,שטרקמןדנה,דוביתמיר,אלפרסוןבלהה



:ניתןלהיעזרולהעשיראתהלמידה,בספריהלימודהמופיעיםמומלצים חומרי הוראה נוספים

בחוזרזההמאושריםלהוראהבחטיבההעליונה,כמוגםבספריהלימודהמאושריםלהוראה

בחטיבתהביניים.חומריהעשרהנוספיםנמצאיםבאתרמט"חלעוליםחדשיםומבוססיםעל

ומריההוראהברובםמתאימיםלכליהעזרלעוליםתכניתהפיילוטשהתקיימהעדקיץתשע"ו.ח

.olim.cet.ac.il-bהחדשיםוניתןלהיעזרבהםלהעשרתהלמידה

iii.  ולבחינת הבגרות  אינטרנייםאקסטרנים  %80נושאים לבחינת הבגרות לעולים החדשים

 קיץ תשע"זלתלמידים אקסטרנים ולנבחני משנה  %20

.בכליהעזרלעוליםהחדשיםהנושאיםלבחינתהבגרותמופיעים

-החוזראינוחלעלתלמידיי"א.)בחוזר מנכ"ל הניקודבבחינהחלשינויהמופיעלענייןתוספת

לועדשנה"להתשע"די"בבשנה"להתשע"ה,עלתלמידיי"בבהתשע"וועלתלמידיםשקיב

 (ק.סטטוסהיבחנותשל"עולהחדש"או"עולהותי-)כולל(

iv.  לעולים חדשים קיץ תשע"ז: %80מבנה בחינת הבגרות 

 הפרקים בבחינה: 

מתוךשתישאלות)עלהתלמידלבחורסעיפיםכלאחת3הכוללותשאלותשלוש:פרק ראשון

(.לוששה

file:///C:/Users/Ayelet/Downloads/b-olim.cet.ac.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/OlimChadashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2014-2-1-4-3-37.htm
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–3נשארותכבעבר,שאלה2-ו1שאלות-בשונהמשניםקודמותחלשינויבפרקזהשלהבחינה

נקודות(12סעיפיםא'וב'כבעבר,סעיףג'תהיהשאלתאירוע)

:שאלותידעפשוט)עלהתלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות(.פרק שני

בהתאםלהנחיותבכלפרק.שאלותהבחינה,8שאלותמתוך5סה"כעלהתלמידלהשיבעל

במודלזהנמצאתבאתרמפמ"ר.דוגמאלבחינה

v.  לעולים חדשים אקסטרנים ונבחני משנה קיץ תשע"ז: %20מבנה בחינת הבגרות 

.ושלישנקודות33.לכלשאלה1-5שלושמביןהשאלות פרק אחד:

 השכלה כלליתה. 

תנאי-בחטיבההעליונהחובתלמידתמקצועותלהשכלהכלליתחלההחלמשנה"לתשע"ה

.לזכאותלתעודתבגרות

אתגרהרווחהבישראל:המוריםלאזרחותמוזמניםלהכירוללמדבמסגרתהשכלהכלליתאת

וחייםמשותפיםהמטהלחינוךאזרחיבאתרנמצאותיחידותנוספות


 הערכה חלופיתו. 

   יח"ל 2תכניות הממירות היבחנות בהיקף של  -וחלוצי הערכה תמ"ר

הערכה-למידה-שתימסגרותמרכזיותהמפעילותתכניותהוראהבמקצועהאזרחותקיימות

יח"ל)גםהיבחנותוגםמטלת2המאפשרותלהמיראתתכניתהלימודיםבאזרחותבהיקףשל

ביצוע(.

שתיהמסגרותמבוססותעלתכניתהלימודים)תכניםומיומנויות(,אךמאפשרותדגשיםנוספים

.ותודרכיהערכהחילופי




 רתכנית תמ" .1

התכניתפועלתבמסגרתהמזכירותהפדגוגית.

במסגרתתכניתזוקיימיםשלושהמסלולים:

מסלולחקר,מסלולמיזםחקרומסלול"לומדעצמאי"



i. :מסלול חקר 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/OlimChadashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/OlimChadashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/haskalaklalit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/YozmotYichudiot/asklaklalit/KLALIT.htm
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במסלולזהמושםדגשעלהקנייתמיומנויותחקר.בנוסףלתכניםרוכשיםהתלמידיםמיומנויותחקר

יח"ל,שמוערכתגםע"יבוחןחיצוני.בנוסףהםנבחנים1בהיקףשלבסיסיותוכותביםעבודתחקר

ספריתבאישורמפמ"ר,הכוללתאתנושאיהלימודומיומנויותחקרשנקבעומראשע"י-בבחינהבית

הפיקוח.

באתר.תוכניתהחקרוכשלושיםבתי"ס.ניתןלהכיראת"בתכניתהשתתפובתשע

הצטרפותלתכניתטעונהאישורמראששלהפיקוחעללימודיהאזרחותומחייבתהדרכהצמודה

והשתתפותבהשתלמותייעודיתלחקרבאזרחות.



ii. חקר-מסלול מיזם 

חברתית-ומיומנויותשלמעורבותועשייהאזרחיתבמסלולזהמושםדגשעלהקנייתמיומנויותחקר

)התמודדותעםבעיותאזרחיותוביצועתוצריםאזרחיים(.במסגרתהתכניתרוכשיםהתלמידים

יח"ל,שמוערךגםע"יבוחןחיצוני.בנוסףהם1חקרבהיקףשל-מיומנויותאלהוכותביםמיזם

יומנויותחקרומיומנויותהקשורותלביצועמנבחניםבבחינתמפמ"ר,הכוללתאתנושאיהלימוד,

תוצריםאזרחייםכפישהוגדרומראשע"יהפיקוח.

באתר.מיזםהחקרניתןלהכיראתתוכנית

מראששלהפיקוחעללימודיהאזרחותומחייבתהדרכהצמודההשתתפותבתכניתטעונהאישור

חקרבאזרחות.-והשתתפותבהשתלמותייעודיתלמיזם



iii. "מסלול "לומד עצמאי 

פני על הנמשכת התכנית, עצמאי. כלומד התלמיד מיומנויות את ולטפח להקנות מבקש זה מסלול

 מרכיבים שני בעלת הינה ומ-שנתיים, בתיה"ס לכל אחיד האחיד,מרכיב המרכיב משתנה. רכיב

שבהיינתןדגשבצדהידעגםעלמיומנויות,הנעשהבשנההראשונה,מוערךבבחינתמפמ"רחיצונית

'לומדעצמאי'באזרחות,בכללזאת,ניתוחמקורותחקיקתייםומשפטיים,ניתוחביקורתישלמקורות

יהבחינהבתחוםהמיומנותוהידעתקשורתיים,וניתוחאזרחימורכבשלהמציאותהאקטואלית.דגש

התלמידים של הלמידה תהליך את לשקף ואמורים הראשונה בשנה בכיתות ההוראה את .יעצבו

המבחןנכתבע"יהפיקוחומועברבאופןאחידבאותויוםלכלתלמידיהתוכנית.מוריהכיתהבודקים

 .ךביתהספראתהמבחןומעביריםאתציוניהבחינהומדגםשלשלושבחינותלמדרי

מרכיבייחודי הינו הנעשהבשנההשנייה, בוחריםהמורים,בית-המרכיבהנוסףבתכנית, שבו ספרי,

יבקשובליווי בהם עצמאי' 'כלומד התלמיד של המיומנויות את והן הנושא/ים את הן המדריך,

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/halufot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/halufot/
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 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 30 מתוך 11 עמוד
 

המו המקצועיותשל והעדפותיו המתחשבברצונו ייחודי ביטוי הבחירהתאפשר באופילהעמיק. רה,

הלמידה את שיבטאו ב', שנה של ההערכה מטלות הספר. בית של הייחודיים ובדגשיו התלמידים,

 הייחודית,יוערכוהןעלידיהמורה,והןעלידיהערכהחיצוניתויהוואתיחידתהלימודהשנייה.

 באתר."לומדעצמאי"ניתןלהכיראתתוכנית

ומחייבתהדרכהצמודה, האזרחות, השתתפותבתכניתטעונהאישורמראששלהפיקוחעללימודי

והשתתפותבהשתלמותייעודיתל"לומדעצמאי"באזרחות.



 :צוות מדריכי תוכנית תמ"ר

 Wilstein.hr@gmail.com0523319812רכזתהערכהחלופיתבאזרחות-רוחמהוילשטיין

shadi2@walla.com0502712304מדריךלחקרבמגזרהערבי-שאדיהייב

wsabbah10@yahoo.com0526547998מדריכהלחקרבמגזרהערבי-וורודסבא

levyt10@walla.com0504551477מדריךלחקרולמיזםהחקרבמגזרהיהודי-סבג-תמירלוי

friedman.arik@gmail.com0524588499מדריךלתכנית"לומדעצמאי"-אריקפרידמן

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/halufot/
mailto:Wilstein.hr@gmail.com
mailto:shadi2@walla.com
mailto:wsabbah10@yahoo.com
mailto:levyt10@walla.com
mailto:friedman.arik@gmail.com
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 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 30 מתוך 12 עמוד
 

 תשע"ח –תוכנית תמ"ר באזרחות תשע"ז 

 שנה א

 

 התכנית:

 

 חקר

 

 מיזם חקר 

 

 לומד עצמאי

 

 הערות

ע"פ מסמך הלימה  נושאים

 תמ"ר

ע"פ מסמך הלימה 

 תמ"ר

ע"פ מסמך הלימה 

 תמ"ר

 

מיומנויות חקר  מיומנויות חקר מיומנויות וערכים

ומיומנויות איתור 

סוגיות ערכיות וניתוח 

 בעיות אזרחיות ו

מיומנויות וערכים של 

 לומד עצמאי

עיסוק בסוגיות ערכיות 

 ובעיות אזרחיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרכי 

 הערכה

 

 

 

 

 

מרכיב 

 ראשון

 

 

 

 

מבחן בי"ס באישור  איך?

 הפיקוח

 , ימודלהכולל נושאי 

 ומיומנויות חקר.

הציון טעון אישור 

 הפיקוח לאחר דגימה 

 מבחן מפמ"ר

הכולל נושאי לימוד, 

מיומנויות חקר 

ומיומנויות איתור 

 .וניתוח בעיות אזרחיות

הציון טעון אישור 

 הפיקוח לאחר דגימה

מבחן מפמ"ר הכולל 

נושאי לימוד, מיומנויות 

 של לומד עצמאי

 .שיפורטו מראש

הציון טעון אישור 

 הפיקוח לאחר דגימה

 

 מתי?

 

 30.12 -לא יאוחר מ

 של שנה ב'

מועד בחינת הבגרות 

 באזרחות באותה שנה

מועד בחינת הבגרות 

 באזרחות באותה שנה

 

  35% 35% 35% משקל

 

 מי?

המורה כותב ומעריך 

את הבחינות, שולח 

מדגם לאישור 

המדריכ/ה לקבלת 

 אישור סופי לציונים

המורה מעריך את 

הבחינות, שולח מדגם 

לאישור המדריכ/ה 

לקבלת אישור סופי 

 לציונים

המורה מעריך את 

הבחינות, שולח מדגם 

לאישור המדריכ/ה 

לקבלת אישור סופי 

 לציונים

 

 

 

 

 

מרכיב 

 שני

 

 איך?

הערכה פנימית של 

 משימות חקר

 הפיקוח ליוויב

הערכה פנימית של 

 משימות חקר

 הפיקוח ליוויוביצוע ב

הערכה פנימית של 

 עצמאימטלות לומד 

 הפיקוח ליוויב

 

 

  במהלך השנה במהלך השנה במהלך השנה מתי?

  15% 15% 15% משקל

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

 30 מתוך 13 עמוד
 

 שנה ב

 הערות לומד עצמאי מיזם חקר  חקר התכנית:

העמקה באחד  נושאים

 הנושאים

העמקה נושאית  בעיה אזרחית

 באישור הפיקוח

 

+  מיומנויות חקר מיומנויות וערכים

 רפלקציה

מיומנויות חקר וביצוע 

 + פרזנטציה

מיומנויות לומד 

 עצמאי וערכים לפי

 בחירת ביה"ס

 באישור הפיקוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרכי 

 הערכה

 

 

 

 

 

 

 

מרכיב 

 ראשון

 

 איך?

 

 עבודת חקר

 ע"פ מחוון

ולאחר אישור 

 הצעת עבודה

תהליך כתיבת מיזם 

 חקר ע"פ מחוון

מטלת הערכה ע"פ 

בליווי בחירת בי"ס 

 הפיקוח

 

 

 מתי?

עד חודש לפני 

 בחינת הבגרות

עד חודש לפני בחינת 

 הבגרות

עד חודש לפני 

 בחינת הבגרות

 

  30% 20% 20% משקל

  המורה המורה המורה מי?

 

 

 

 

מרכיב 

 שני

 

 איך?

 

הערכה חיצונית 

 של העבודה 

הערכה חיצונית של 

 התהליך

 ושל העבודה

)כולל מפגש של 

 תלמידים(-מעריך

הערכה חיצונית של 

 התהליך 

 ושל העבודה

)כולל מפגש של 

 תלמידים(-מעריך

 

  סוף שנה ב' סוף שנה ב' סוף שנה ב' מתי?

 משקל

 

30% 30% 20%  

 מי?

 

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

 30 מתוך 14 עמוד
 

 תכנית "חלוצי הערכה".2

התכניתפועלתבמסגרתהמנהלהפדגוגי.

2במסגרתתכניתהלמידההמשמעותית,בתי"סיכוליםלהציעתכניתלימודיםחלופיתבהיקףשל

יח"להכוללתהערכהחלופיתמתאימה.

התכניתמבוססתעלתכניתהלימודיםבאזרחות,עםדגשיםעלערכים,מיומנויותלמידה

יםלתלמידים.ואסטרטגיותהוראה,המקדמיםלמידהמשמעותית,ייחודייםלביה"סומותאמ

ההצטרפותלתכניתטעונהאישורשלועדתהיגוימטעםהמנהלהפדגוגי,ע"פקריטריוניםשנקבעו

תוכניתחלוצילכללמקצועותהלימודומותניתבאישורהפיקוחעלהאזרחות.ניתןלהכיראת

באתרהמינהלהפדגוגי.הערכה

המדריכיםבתכנית:

 Wilstein.hr@gmail.com0523319812רכזתהערכהחלופיתבאזרחות:רוחמהוילשטיין

naamask@gmail.com0526176641-מדריכהלחלוציהערכה:קוניץ-נעמהסורקיס

@gmail.comfriedman.arik 0524588499 תכנית"לומדעצמאי"אריקפרידמן:מדריךחלוציהערכהו



 עבודות גמר באזרחות. ז

אותהמכיניםתלמידיםהמבקשיםלהרחיבמדעית,–היאעבודהמחקריתבאזרחותעבודתהגמר

ולהתנסותבתהליכיהמחקרהאופיינייםהמקצועולהעמיקאתידיעותיהםבתחומיםהשוניםשל

.)זאתבנוסףליחידותהחובה(תיאורטית-עיוניתכמותית,אובעבודת-אםבעבודהמחקרית-להם

ינה,משפטים,סוציולוגיה,מכיווןשמקצועהאזרחותשואבמדיסציפלינותשונות)מדעיהמד

ישלהתאיםאתסוגהעבודהלנושאולשאלתהחקר.פילוסופיהוכו'(

מדעיזה,ושלדרכי-מאפשריםלתלמידיםהיכרותמקרובשלתחוםהכנתהעבודהוהמחקר

אותו.העבודהוהמחקרהמייחדים

חוקר,מומחהלנושאשלמנחהעבודתהגמרהיאעבודהעצמית,אותהמכיןתלמידבהנחייתו

ולתחוםבוהתלמידמבקשלעסוק.

חייבתלהיותעפ"יהכלליםוההנחיותלהכנתכסוגמיוחדשלבחינתבגרות,הכנתעבודתהגמר,

הגמר-אתר הפיקוח על עבודותבמופיעיםכפישעבודתגמר





http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Halozim.htm
mailto:Wilstein.hr@gmail.com
mailto:naamask@gmail.com
mailto:friedman.arik@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AvodotGemer/horaot_bamiktsot_shonim/MadaeyHevra/
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 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 30 מתוך 15 עמוד
 

 יח"ל באזרחות 5הרחבה/ הגבר . ח

יחידותלימוד.מגמתאזרחותתורמת5מזהמספרשניםקיימתאפשרותללימודיאזרחותבהיקף

לחינוךאזרחי.תכניההוראהמטפחיםחשיבהביקורתית,אחריותולהנהגהערכיתשלבניהנוער

ציבוריתורגישותחברתית.תלמידיהמגמותמשתתפיםגםבפעילויותייחודיות.

 

 : חל מקיץ תשע"זה מבנה הלימודים במגמה

לכליחידה.35%-מהציוןהסופי70%-יחידותעיוניות2,כללהתלמידים(ליחידותחובה)כמו2

לכלתלמידיתחיצוניהערכה-מדיניותכלכליתחברתיתבישראלמתוכן:יחידהאחתבנושא

ומדינה;הנושאיםהבאים:דת,חברה2יחידהאחתלהערכהפנימיתמבין.מבחןמפמ"ר-המגמה

.כלביתספרבוחראיזהנושאללמדהערביםוהדרוזיםבישראל.

כ"דניסןהתשע"ז.20/4/17-.יתקייםהשנהברשליחידתההגבר"חברהוכלכלה""מבחןהמפמ

30%שערכה-עבודתחקרמעשית,מטלתביצועמורחבת-מיזםשלהיאיחידהנוספתיחידה

בקבוצותויכולהלעסוקבכלאחדמהנושאיםהנלמדיםבמסגרת:העבודהמתבצעתמהציוןהסופי

יחידותהחובה.

המוריםהמלמדיםבמגמותהאזרחותעובריםהשתלמותבנושאזהבמשךהשנה.



 כיתות ייחודיות:

–זרמיהחינוךהמגמהמיועדתלתלמידיםמכל.אזוריתלאזרחות-םפועלתמגמהעלבירושלי

ומלמדיםבהמוריםמשלושתהזרמיםהללו.ערבי,ממלכתי,ממלכתידתיוממלכתי

יח"ל:3התכניתכוללת

,דגשעלהמצבבירושלים–הערביםבישראל,דגשעלהמצבבעירירושלים–חברהוכלכלה

.התמקדותבבעיותאזרחיותבירושלים–כתיבתמיזם

vlruhama@Jerusalem.muni.ilלפרטיםוהרשמה:רוחמהוילשטיין

המיועדתיחידותההגברבאזרחותללימודיכיתהוירטואליתבשנה"לתשע"הנפתחהלראשונה

.ח"ומטחינוךהשלמשרדיהווירטואל.הכיתהמופעלתבתיכוןלתלמידיםמכלרחביהארץ

-סינכרוניתשבועית,וכןבמספרמפגשיםפנים-הלימודיםבכיתהמתקיימיםבלמידהסינכרוניתוא

.למצואכאןלשנתהלימודיםתשע"זניתןפניםבמהלךהשנה.פרטיםאודותהרשמה-אל



לפנותלמדריכההארציתהמרכזתנושאזה:מוזמניםהבאהטרףלתוכניתבשנההמעונייניםלהצ

.tseela74@gmail.comצאלהשחם,

  

mailto:vlruhama@Jerusalem.muni.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/YozmotYichudiot/asklaklalit/KLALIT.htm
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 החינוךמשרד הפדגוגית , המזכירות הפיקוח על הוראת האזרחות, 
 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911  ירושלים 2רחוב דבורה הנביאה 

 30 מתוך 16 עמוד
 

 חורף תשע"ז -בחינות הבגרות קיץ תשע"ו .2

 לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים -כלי עזר -נושאים מחייביםא. 

ונגזריםבכליהעזרחורףתשע"חמפורטים-להיבחנותבקיץתשע"זהמחייביםנושאיהלימוד

 .מתוכניתההלימהשלתוכניתהלימודיםתשע"א

המופיעיםבכליהעזרתסתמךעלחומריהלימודהקיימיםבספריהלימוד.האשכולותהוראת

מפמ"רבהודעתבמידתהצורך,פורסמנהבנושאהאשכולותבמענהלשאלותהמורים,תהבהרות

  נפרדת.

2בנספחההמלצותוההנחיותלכתיבתתשובותמלאותבבחינהמופיעותבחוזרזה

,לאורההיבחנותבקיץתשע"ו,יינתנובמפגשיהמפמ"רהאזורייםבתחילתדגשיםנוספיםלהוראה

שנתהלימודים,ובמפגשיםעםצוותההדרכהבבתיהספר.

מפורטיםבאתר-20%-לתלמידיםאקסטרניםולנבחנימשנהנושאיהלימודודרכיהיבחנות

מפמ"ר.

לתשומת לבכם: החל מקיץ תשע"ח התלמידים יתבקשו לענות על שאלת עמדה אחת חובה )מתוך 

 תיים( ועל שאלת חצי אירוע אחת )מתוך שלוש(ש

 כלי עזר למורה  -מחוון מושגי יסודב. 

כאמורמחווןהמושגיםנועדלמורה.מטרתולמקד,בצורהבהירה,אתהנדרשלהגדרהבסיסיתשל

המלמדיםעלפיספרי-מושגיהיסודבבחינתהבגרות,ולאפשרלכלאחדואחתממוריהאזרחות

לדברבשפהמשותפת.–הלימודהשוניםהמאושריםלהוראה

דרכיםמגוונותולרביםמהםהואהיווהכלימוריםהשתמשובמחווןבנמצאכיבשנההחולפת

.המחווןמתייחס.לאורזאתמומלץלהמשיךולהשתמשבומסייעלחידודדרישותהבחינה

והואנועדלקדםשקיפותזיהויהמושגיםוהצגתםבלבדלדרישותבחינתהבגרותבחלקשל

בהרשבהגדרתהוובהירות,ולוודאשכלרכיביההגדרההמחייביםמוכריםלכללהמורים.

ניתןלהשתמשבמיליםנרדפותנוספות,בלשונושלהתלמיד,ובלשוןספריהלימודהמושגים

מקרה,אנומבהיריםשכלתשובהבכל.השוניםכךשיתאימולהגדרהוישקפואתהבנתהמושג

מלאההמופיעהבספריהלימודומתייחסתלכלרכיביהמושגתתקבלבבחינתהבגרות.

תנאילבקשתהעותרים.לאור-דיוןבנושאהמחווןבבג"ץ,אשרבסיומוניתןצועללאחרונהנערך

הערותשופטיבג"ץבמעמדהדיון,ולאורההחלטהשניתנהבתוםהדיון,מעמדהמחווןוהנוסח

.הסופיייקבעורקלאחרדיוןנוסףבוועדתהמקצוע
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נתהבנה.ככללתהליכיאנומבקשיםלהדגישבהוראתהאזרחותאתחשיבותהשללמידהמכוו

ס"ב)תשתכניתהלימודיםומטרותיההערכהבאזרחותמתבססיםעלעקרונות-למידה-הוראה

הלימודיםקובעתאתהכרתמושגיהיסודכאחתהמטרותוזאתכנית(.ת2011ועדכוןתשע"א2002

בתוךמטרותרבותאחרות,ביניהן:הבנהויישוםשלמושגיהיסודבהקשריםשונים,הבנת

מורכבותהשלהמערכתהפוליטיתוהחברתיתבישראל,יכולתניתוחמקורותועיבודמידע)זיהוי,

בחנהביןעובדותודעות,נקיטתעמדותבנושאיםמיון,השוואה,ניתוח,מציאתקשרים(,יכולתה

שוניםוניסוחןבתוךדיון,ועוד.בכלמקרה,הבנהויכולתיישוםשלמושגאזרחימתרחשתרק

במפגשעםמציאותהחיים,בתוךהקשרועלידידוגמאות.

הערכתהבחינהמתייחסתלהבנהשמפגיניםהתלמידיםבכתיבתתשובותיהם,וליכולותיהםלבטא

מיומנויותנוספותבבחינההבאותלידיביטויבשאלותהמציגותאירועאקטואליאומאמרטיעוני

שלאנלמדמראש,ובשאלותעמדה.לשםכךנדרשותמןהתלמידמיומנויותשלהבנה,איתור

מידע,הבחנהביןעובדותלדעות,ניתוחהאירועוהצגתובצורתתשובהבמבנהאחר)זיהוי,הצגת

יסוסוקישור(.מושג,ב

 ג. משך הבחינה

 . שעתיים וחציהואלתשומתלבכם:אורךהבחינהבאזרחות

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

 המורהמחויב/תבהוראתאשכולאחד,לבחירתה/לבחירתואולבחירתהצוותהמקצועיבבית

יגדילואתאפשרותהבחירהשל-יבחרולהעמיקביותרמאשכולאחד.עםזאת,מוריםאשרהספר

 תלמידיהם.

 אשכולותהבחירהיבואולידיביטויבחלקשאלותהידעהמורכבותבבחינה.כלתלמיד/ה

 שאלות.תהמתוךחמששאלהאחתיבחר/תבחר

 לענותחובהאיןבמועדיחורףוקיץתשע"זוחורףתשע"ח.בפרקד'תופענהשתישאלותעמדה

 עלשאלתהעמדה.

 הפרקים בבחינה: 

שאלותאירוע)עלהתלמידלבחוראחתמתוךשתיים(.:פרק ראשון

שאלותידעפשוט)עלהתלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות(.:פרק שני

חמשתאשכולותבחירה)עלהתלמידלבחורשאלהאחתמתוךחמששאלות(.-שאלותידעמורכב

)עלהתלמידלבחורשתייםמתוךשלוששאלות(אחד:קטעאנסיןפרק שלישי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/TochnitLemudim.htm
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אלותאירועעםצדאחדושאלותעמדה.ש:פרק רביעי

שאלותהבחינה,בהתאםלהנחיותבכלפרק.20שאלותמתוך9סה"כעלהתלמידלהשיבעל

שלחוזרזה.1בנספח ובאתרמפמ"רדוגמאלמבנההבחינהניתןלמצוא

.בבחינה מלאות תשובות לכתיבת וההנחיות מסמך ההמלצותלחוזרזהמצורף2בנספח 

  באזרחות 80% מותאם למבחן הנחיותה. 

.הבחינהשלהפרקיםארבעתמתוךפרקיםשלושהעללענותהתלמידעל

.התלמידיםלכללהבגרותבשאלוןההנחיותלפי.חובה-ופרקב''אפרק

הבגרותבשאלוןההנחיותלפיבלבדאחדמפרקשאלותשתי'.דפרקאו'גהתלמידפרקלבחירת

)לאניתןלענותעלשאלהאחתמפרקג'ושאלהאחתמפרקד'(.שנבחרבפרקהתלמידיםלכלל

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

.השאלותלכלשווהניקוד:הניקודחלוקת.בונוסנקודות2+נקודות14שאלהלכל

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

 :לדעת חשוב

"מותאםמבחן"שלהמדבקהאתלהורידחובהמותאםלמבחןהזכותעלמוותרתלמידאם

המחברתאתלהכניסאודברלכלרגילהכמחברתהמחברתאתולשלוח,התלמידשלממחברתו

.רגילותמחברותלחבילת

 אין התאמת מותאם.  -ני משנהחלתלמידים אקסטרנים ולנב %20לשאלון 
 

 (אינטרניים ואקסטרנים) מותאם לעולים חדשיםמבחן ו. 

במבחןהבגרותשניחלקים.

חלקא':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךשלוששאלות)כמושארהתלמידים(

מתוךשלושהסעיפיםבכלשאלה.בלבדאבלעלהתלמידלענותרקעלשניסעיפים

נקודותלשאלה.32סעיפים=2xנקודותלכלסעיף16הניקודלכלשאלההוא:

נקודות.64שאלות=x2נקודות32הניקודלשאלותבחלקא'הוא:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/TochnyotLi/MivchaneyBagrut/BehinotBagrut.htm
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חלקב':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךחמששאלות.

נקודות.18הניקודלכלשאלההוא:

נקודות.36שאלות=2xנקודות18הניקודלשאלותבחלקב'הוא:

סה"כעלארבעשאלותכלומר:התלמידעונה

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. ז

פה,ייבחנועלידימורי-בעלתלמידיםבעלילקויותלמידה,שוועדותההתאמהאישרולהםלהיבחן

.מנהלי בתי הספרבפיקוחובאחריותשיבוץהמוריםיעשה.ביתהספרהאזרחותב

 :יעמוד בשני תנאים כבוחן בע"פ באזרחות מעוניין לשמשהמלצת הפיקוח היא שמורה ה

.השניםהאחרונות5פעמיםבמרוצת4לבחינותבגרותבאזרחותלפחות/ההמורההגישא.

.ד"עהתשלפחותמשנה"ל-אישורהשתלמותשנתיתמהמפמ"ר/תבעלהמורהב.



פהיתבצעובאותהשיטהעלבסיסשאלוןהבחינהבכתב,-הבחינותבעל,אגףהבחינותע"פהנחיות

ע"פאותןשאלותשבשאלוןובהתאםלבחירההנדרשתבשאלוןהחיצוני.

מומלץשהמורההבוחןיבחןבע"פלאיותרמחמישהתלמידיםבשאלון.

הציוןהשנתיואףלא יהיה המורה המלמדפה-המורההבוחן,אשריבחןאתהתלמידבבחינהבעל

בעתביצועהבחינה.בוחן)המסכם(לאיהיהידועל

)הנחיותאלה לענות. הואבחר אתהתשובותלשאלותעליהן פרקים( )בראשי יענהבכתב הנבחן

במחברת תשובות לכתוב יכול אינו לקותאחרתאשר או ראייה לקות בעל נבחן על חלות אינן

נבחנים(.

חינהאתהתשובותשענההנבחןבע"פ.בהערכתוהמורההבוחןבמחברתהביכתובהמורההבוחן

ישקללאתציוןהבחינהעפ"יהתשובותשנכתבוועלפיההבהרותשנוספובעתהמבחןבע"פ.

המחברותיישמרובביתהספר.

.המיועדלנבחניםבעלילקויותלמידהטופסעלגבי ידווחוהציונים

הציוןבאחוזים.למשלאםבחלקהראשוןשללכלשאלהישלכתובבעמודההמתאימהאת

.50%ציון-2ישלמלאבטופס:שאלה-נקודות7והשיגבה2הבחינההתלמידבחראתשאלה
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מרב"ד.ציוןזהמחושבע"יה-אתהציוןהסופיבתחתיתהטופסאיןלמלא

טופסבתוםביצועהבחינהעלהמורההבוחן,להשליםאתהפרטיםהאישייםבצדוהשנישל

לצורךביצועתשלוםעלשרותיהבחינהשניתנועלידו.-הציונים

 מאגר מומחים לצורך בחינת תלמידים בעלי התאמותהרשמה לח. 

עלפיהנחיותאגףהבחינות,המוריםהבוחניםבביתספרםתלמידיםבעליהתאמתהיבחנותבעל

 מרכז המומחיםשל נדרשיםלהירשםבמאגר בבחינותהבגרות, החינוךפה משרד הבדיקותשל

אתרללהיכנסהמכיניםלמטלתביצועו/אואנומבקשיםמכלהמוריםהבוחניםבע"פ)המרב"ד(.

.עדסוףדצמברולעדכןשםאתפרטיכםהאישייםאתרהמומחיםהמרב"ד:

בימים18:00–08:00ביןהשעות03-5300804בטלפוןמרכזהתמיכהשלהמרב"דעומדלרשותכם

.13:00–08:00הוכןביוםששיביןהשעות-א

לאלקבלשכרעלעבודתם.שמוריםשלאיעדכנואתפרטיהםעלולים

עדלאישורהנדרש./שבועותבמקרהשלדחיהמנהלתיתבדיקתאישורהמורהתארךמספרימים

עליכםלהשליםהרשמהלמאגרהבודקים

לאנוכללהבטיחקבלתשכרמתאיםלבדיקת1/02/2017-מוריםשלאירשמולאתרהמומחיםעדל

מטלותביצועבמועדקיץתשע"ז.

 פיתוח מקצועי. 3

 א. רישיון הוראה

רישיוןההוראההואשמתירלבעליולעסוקבמקצועההוראהבמערכתהחינוךבישראל.קיימים

.ובהודעותמפמ"ר)א(2המפורטיםבחוזרמנכ"לסד/תנאיםלמתןרישיוןהוראהבאזרחותמספר

.הקורסנועדלמוריםלאזרחותבעליקורס מתודיקהבמהלךשנתהלימודיםתשע"זיפתחלמורים

יסודיבמקצועשאינואזרחות.הצטרפותלקורס-תואראקדמימתאים,ובעליתעודתהוראהלעל

מותניתבכתבהיתרמטעםאגףבכירלכוחאדםבהוראה.כלמישיסיימואתהקורסבהצלחה

מותניתבמשובחיובייוכלולהגישבקשהלקבלתרישיוןהוראהבאזרחות.קבלתרישיוןהוראה

לאחרתצפיתשיעור.

אובמייל02-5604744:בטלפוןברקאריאלה'לגבלפנותניתןלשאלותנוספות,

arielaba@education.gov.il:באמצעותדוא"לאלטרגוט'איריסלגבאוIrisgot1@gmail.com.
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 השתלמויות -פיתוח מקצועי. ב

הפיתוחהמקצועיהשנהיעסוקבמגווןבשנתתשע"זנקייםקורסיםלפיתוחמקצועיברחביהארץ.

.ליווימוריםחדשיםביצוע,ושלפדגוגיהחדשנית,התמקצעותבהובלתמטלתתחומים

למגווןהקורסיםלפיתוחמקצועיכללהמוריםחטיבתבינייםוחטיבהעליונהמוזמניםלהירשם

einat_1102@walla.comלפרטיםושאלותניתןלפנותלעינתשושןרפאלי:



  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarEzrachut/Hodaot/LuachHodaot.htm
mailto:einat_1102@walla.com
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 1ספח נ

 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

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

יאשכול העולם היהוד  אשכול א':

 .שאלתידעמורכבתמאשכולהעםהיהודי8

 לאשכול ב': אשכול תקשורת ופוליטיקה בישרא

 תקשורתופוליטיקהבישראל.שאלתידעמורכבתמאשכול9

 תאשכול ג': אשכול בחירות ומפלגו

 .שאלתידעמורכבתמאשכולבחירותומפלגות10

 מקומיות': אשכול רשויות דאשכול 

רשויותמקומיות.שאלתידעמורכבתמאשכול11

 ן': אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטוהאשכול 

 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
.שאלתעמדה19
.שאלתעמדה20

 2נספח 

 בחינהמלאות בכתיבת תשובות מענה על פי פרקי הבחינה והנחיות להמלצות והה

  :הערות כלליות
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שהתרחשובשנההחולפת.מומלץלאירועיםאקטואלייםבחינתהבגרותבכלשנהמתייחסת .1

לעודדתלמידיםלקרואעיתוניםוללמדאתהתלמידיםלקשראתנושאיהלימודלאירועים

 מגוון כתבות מכלי תקשורת ואתרים שוניםעם  יכנסו במהלך השנה שמורים מומלץאקטואליים.

לכיתה וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים ובקשר שלהם למושגים הנלמדים בשיעורי 

 אזרחות.

באזרחותקיימיםחמישהסוגישאלונים)אינטרניים,אקסטרנים,עוליםחדשים,בגרותלוחמים .2

כך-סמלהשאלון-עמודהפתיחהברק(.עלהתלמידיםלהכיראתמבנההבחינהכולל-וחצב

 אקסטרנים(./יםינטרניאשיוודאושהםעוניםעלהשאלוןהנכון)במיוחד:

הוספנועלגביהשאלוןכותרתשלפני הרפורמהנבחנימשנהואקסטרנייםתשומתלבכםלשאלוןל

מודגשת:

 אזרחות

 לנבחני משנה ואקסטרניים חסרי מטלת ביצוע

לפנישמתחיליםעבור על כל שאלות הבחינהלתלמידיםמומלץל.הבחינהכוללתבחירהרבה .3

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

אשרעליותרשאלותמהנדרשבפרקמסוים,ייבדקורקהשאלותהראשונות/העונהתלמיד

 השאלההראשונהשמופיעהבבחינה.כךלמשלבחלקא'נבדקתרק.מופיעותבמחברתהבחינה

 . שיבדקו רוצה שאינו המיותרות השאלות את באיקס ימחק התלמיד

  .התלמיד"י ע השאלות כתיבת סדר פי על נבדקת הבחינה

 שאלות. 9להנחות את התלמידים לבדוק בסיום הבחינה שענו סה"כ על אנו ממליצים 

שאלותעלפי5הןשאלותהידעהמורכב2בפרק-בחירה בין שאלות האשכולות  .4

.מראשאתשםהאשכולשלמדוואתמספרשאלתהאשכוללהכירלתלמידים.מומלץאשכולות

/היכוללמיד/הת לתלמידיםלהתמודדעםשאלותהאשכולשאליהןהתכוננו.עםזאתמומלץ

לתלמידים.המבחןהבחירה היא של התלמיד בשעת -האשכולתושאלאחתמלענותעלכל

ולבסוףלשוב,כדאימאדלסייםלענותעלכלחלקיהבחינההאחריםהמתקשיםבפרקזה,

בבחירתשאלתהאשכולובניסוחתשובהולהתעמק

אתמילותההוראההנהוגותבמבחנים.מומלץלהרגילאתחשובלהבהירלתלמידים .5

 אתמילותההוראהבכלשאלה.להדגישהתלמידים

התשאול:צורת .6

(:אנוממליציםלהנחותאתהתלמידלחפשקשרבסס)הסבר,הצג,צייןצורתהתשאול:

תלמידים) "ציין".החלק,ורקאזלהתחיללענותעללסמןאותובמרקראתהביסוסבקטע,
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למושגביסוסשאיןמגליםהביסוסלחלקוכשמגיעיםשאלהעללענותמתחיליםרבים

 .(שגויהתשובתםכלוממילא,שציינו

כפישהואמופיעבמחווןמושגיהיסוד.-התלמיד/המזההאתהמושגעליונשאלבשמו–ציין

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

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

".והאזרחהאדםזכויותעקרוןאת"לצייןאין-עקרוןלצייןמתבקשהתלמידכאשר

"זכות".לצייןנדרשהתלמידאםרקתתקבלמסוימתזכותשלתשובה

תשובותשתילצייןאיןהתלמידבתשובתקיימותשתיתשובותנכונותלאותההשאלה.לעיתים

.זותשובהולקשרלבססישלבחוראתהתשובההנכונהביותר,להסבירה,.נכונות

 .במילותיהםשלהתלמידיםהגדרתהמושג–הצג

ביסוס+קישור.=הבהרתהקשרביןהמושגלביןהאירוע.תשובהמלאהלחלקזהתכלול– הסבר

לאתרבשאלה/ההקשוריםלמושגאותוהתבקשלמרכיביםבאירוע/תמתייחס/ההתלמיד:ביסוס

ואפשרמדויקלציטוטחובהאין,כלומר)ציטוט/מילותיהאועלידיכתיבתםבמילותיוע"י

עליו-התלמידמצטטאם.בקטע(הביסוסאתהמסכמותהתלמידשלבמיליםלהשיבבהחלט

לתתאיןכןכמונקודותאחריה.3לצטטאתמלואהמשפטולארקאתהמילההראשונהעם

ואותםביותרהרלוונטייםשהםשנייםאומשפט/חציעמוד.ישלאתרשלמהפסקהשלציטוט

.לצטט



ביןפריטיהמידעו/השהציגמושגהגדרהשלההביןלקשרכ/הצרי/ה)נימוק(התלמיד:קישור

לבין"ההצג"רכיביביןהואהקישורכלומרב"ביסוס"./ה,שאליהםהתייחסבטקסטכתוביםה

.(לשםהמושגמהקטע)ולארקהציטוט

 תלמידיםשלאידעולהציגאתהמושגאולאזיהואתהמשפטהרלבנטיבטקסט,לאיוכלו

 הקישורחייבלקשרביןהביסוסלאחדהרכיביםשנכתבובהצגתהמושג.לקשרוהיטב.

 ,גםאםקייםביסוסבמקרהשלטעותבזיהויובהצגתהמושג,התשובהאינהמזכהבניקודכלל

 נכוןמןהטקסט.

 

 

 

 נחיות על פי פרקי המבחן:פירוט הה

 פרק ראשון ופרק רביעי: שאלות אירוע  .א

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

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

לאירוע(.

התשובהתיבדק–אפשריותתשובותשתישבחר/הבשאלהה/כתבה/תלמידאם-בפרקזה

השאלהאותהעללהדגישבפניהתלמידיםשאיןלענותשתיתשובותיש.התלמידשכתבהראשונה

 .נכונותאפשריותתשובותשתיקיימותאםגם

 חלק ראשון -פרק שני : שאלות ידע פשוטות  .ב

 הנחיות כלליות:

.)מילתהסבראוהצג,משתמשיםבשתיצורותתשאול:ידע פשוטותבשאלותבפרקב'שלהמבחן

 הוראהאחת(.

מצייןאתהפריטעל פריט הידע עליו נשאל: משפטים לפחות( 2-3בהרחבה )התלמיד עונה  -הצג

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

  . המעידות על הבנת הנושא או המושג אליו מתייחסת השאלה להרחיב ולהוסיף דוגמאות

כלומר:בחלקזהשלהבחינההצגתהמושגכוללתגםאתציוןשמושלהמושגלפניהגדרתווגםאת

הידעלגביהמושגעליונשאלוהתלמידים.

שניפריט ידע/ לקשר מסויםמאפיינים של מושג או התלמידמתבקשלהתייחסל–הסבר בין

בינ גומלין ליחסי הנדרשבשאלה.ימושגיםאו עלפי מושגיםהם, שני לאלהגביללקשרבין 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:
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נבדקים;ידע,הבנהואינטגרציהביןנושאים/מושגיםידע מורכבותבשאלותשלפרקבבחלקהשני

אלושאלותאינטגרטיביות,והןמורכבותיותרלארקבגללמספרהמטלות)שתימטלותשונים

בתוךהשאלה(אלאגםמבחינתהמיומנויותוהתכניםהנדרשיםבהן.

,כלומרכ"שאלותמדרגה":השאלותמנוסחותהסברוהצג:משניחלקיםמורכבות השאלות

כלשהיביןשניאינטגרציההתשובהלחלקהשנימתבססתעלהתשובהלחלקהראשון,ונדרשת

נושאיםמתכניתהלימודים.

והמושגהשנייתייחסמן האשכול/נושאהמושגהראשוןבשאלתהידעהמורכביהיהמושג

  לכללנושאיהליבההמחייביםבכליהעזר.





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

:כלומר

המושגהראשון,הסבר.א

המושגהשני,הסבר.ב

.בשאלההנדרשתהמטלהעלמענה-המושגיםשניביןהקשר.ג

 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 זההיאהבנהשל בפרק המטרה

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

בקטע. 

."הסבר"והוראת"הצגהוראת"–נפרדותבשאלהשתיהוראות

 .במילותיהםשלהתלמידיםהגדרתהמושג–הצג
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ביסוסמתוךהקטעוקישורביןהצגתהבהרתהקשרביןהמושגוביןהקטע.כלומר:– הסבר

המושגוביןהחלקיםהרלוונטייםבקטע.

ישלהנחותאתהתלמידיםלהשיבעלהחלקהראשוןשלשתיהשאלותעלבסיסהידעשרכשו,ללא

דלמושגהקטעולאתרבתוכולפחות"עוגן"אחכללקרואאת-קשרלקטעורקבשלבשני

שהתבקש.ישלהדגישלתלמידיםשעליהםלהקפידעלשיהיהקשרברורביןהביסוסלביןהקישור

להגדרתהמושגאליומתייחסים.

 תשובה מלאה תכלול שלושה חלקים: 

א.הצגתהמושגהנדרשבאופןמנותקמהטקסט.

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

חיבורביןהציטוט/המשפטלביןאחדהרכיביםבהצגתהמושג.-קישורג.

 

הרי שבקטע יהיו פחות  ]התלמידמתבקשלהציגמושגמסוים[כיוון שהזיהוי ניתן בגוף השאלה 

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

פעמיםרבותמספר"עוגנים"לכלמושגהמופיענמצאיםלה,בטקסטיםאכראוי בינו לבין המושג. 

 מתוךהטקסט. מספראפשרויותלבססאתהמושג בדרךכלל, לתלמידיש, לפיכך, יש בשאלות.

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

, להגדיר את המושג ואז לקשור בין תבקשלכל מושג שהמהותי )המתייחס למרכיב ברור( אחד 

להעתיקקטעשלם/פסקהשלמהאלאאיןכאמור:. ההגדרה שהציג ובין אחד העוגנים שבטקסט

 ...נקודות3עםמשפטשלהתחלהלהעתיקאיןמשפטאחדאושניים.

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.....

.קישורוביסוסבצורתתהכותבלאחרמכןעלהתלמיד/הלכתובאתהנימוקלעמד

התשובהתיבדק–אפשריותתשובותשתימסוימתבשאלהה/כתבה/תלמידאםבפרקזה

.הראשונה



 שאלות עמדהפרק רביעי:  .ד

הנחיותכלליות:

נדרשהתלמידללמודאתמיומנותבנייתהטיעון:-בשאלהזו
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טיעון=טענה+נימוקים)+מסקנה(.





עלהתלמידלענותעלשאלתעמדהבשניחלקים:

:הטענהחייבתלהתבססעלהסוגיההשנויהבמחלוקתשמופיעהבשאלה,עלהתלמידיםטענה

להציגעמדההתומכתבטענהאומתנגדתלה.העמדהאינהחייבתלהיותעמדהאישיתאותנטיתאך

הטענה+בעד"אני.עליהלהיכתבבגוףראשון.חשובלהדגיששמדוברבעמדהולאבהתלבטות.

".נגדאני"או"בעד"אנירקלענותאין".בקטעהמוצגתהטענה+נגדני"אאו"בקטעהמוצגת

:נימוקיםשבאמצעותםהתלמידיםמבססיםאתהטענה)עמדה(.נימוקים

,כלנימוקמציגמושגאחרבאזרחות,ומקשרביןהמושגושוניםנפרדיםנדרשלכתובשנינימוקים

 .אזרחותבשיעורישנלמדאומושגנושאעלמבוססהנימוקלתתיש.וביןהטענה.



 המלצות כיצד להנחות את התלמידים: –שלבים בבניית תשובה 

שלבמקדים:

 בועוסקתהשאלהוהבנתהסוגיההשנויהבמחלוקתהנושאהמרכזיזיהוי .1

,מתוךהחומרשנלמדבשיעוריהאזרחות,הקשוריםהצפתפריטימידעומושגיםשונים .2

לסוגיהשבמחלוקת;עליהםיוכלהתלמידלבססאתנימוקיולנושאהשאלהורלוונטיים

 לטענהשיטען.

 שלילה/נגד[–סוגיהטענותהאפשריים]תמיכה/בעד"פע–פריטיהמידעוהמושגיםמיון .3

""כיצדלענותעלשאלתעמדהבאזרחות:בסרטוןכדאילצפות

https://www.youtube.com/watch?v=WQQL38UeYJU



כתיבת התשובה:שלב

 :טענהוהצגתהכלסוגיההשנויהבמחלוקתביחסעמדהנקיטת .א

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

הסוגיה שבמחלוקת.

מתייחסלפחות,שאחד,כשכלאחדמהםנשעןעלפריטמידעשוניםנימוקיםשניכתיבת .ב

 .ידעאותורכשהתלמידבמסגרתלימודיהאזרחותבבירורל

 .שבמחלוקת לסוגיה המושג בין הקשר את יציג מכן ולאחר המושג את יציג התלמיד .ג

https://www.youtube.com/watch?v=WQQL38UeYJU
https://www.youtube.com/watch?v=WQQL38UeYJU
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בעמדת הכותבולתמוך,סוגיה שבמחלוקתלישירותצריכהלהתייחסההנמקה-:הנמקה

הטענה.אותההציגבשלב

,ובלבדדוגמאותקונקרטיותו/אועלעקרוני-הסבררעיונייכולהלהתבססעלההנמקה

.שימוש נכון בשפת האזרחותשייעשה

למד,שביןעמדתו,לביןמושגלקשרתשובהצריךהתלמידמהנימוקים)ההסברים(בכלאחדב

.אמצעותוהואמבקשלהוכיחאתטענתווב

 .ה מזהים זשונשניההסבריםשנותןהתלמידצריכיםלהיות

ערכית(הכוונהאיננהשניתןלהציג-)דואמביוולנטיותתשובה ניתןלהציגלשאלתהעמדה .ד

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

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









 


