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 1-ט"תשעחוזר מפמ"ר באזרחות 

 שלוםרב,

במהלך פורסמו אשר זו לשנה והעדכונים הקיימות ההנחיות כלל את ומאחד מפרט זה חוזר

החודשיםהאחרוניםונמצאיםבאתרמפמ"ר.

רחבהיקף,ומגווןהנותןמענהמקצועיבסוגיותשונותברמההביתספריתהדרכהצוותלרשותכם

 הארץ. רחבי מדריכת בית הספר  /מדריך את להכיר/ת מתבקשמורה  כלוברמההמחוזיתבכל

,בכלמחוזבהתאםלפרסוםתיערךעמו/עמה בקשר.  ולעמוד הדרכהמשותפתלמוריםלפיצורך,

במרכזיהפסג"ה.

.באתרהמזכירותהפדגוגיתומפמ"רבאתרמתפרסמיםבדואראלאנשלחיםאינםחוזריהמפמ"ר

 באתר מפמ"ר תוכלאזרחות החוזר, נושאי לכל קישורים למצוא פו להעשרה דגוגית,המלצות

במהלךהשנה.ףקישוריםלספריםואתריםמומלצים,ועדכוןשוט


אנומאחליםלכולכםברכהוהצלחהבעבודתכם,

שנהטובה,



בלההגליקסברג

יעלגוראון

מפמ"ראזרחות

מפמ"רהיסטוריהומפ"א

אזרחותבחמ"ד

וולידחוש

מובילמגזרערביובדואי

האדיחמדאן

מובילמגזרדרוזי


http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/Community/guides/Pages/national-guides.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/inspector/news/Pages/news.aspx
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
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 ת הלימודיםתוכני.1

 בינייםה תהוראת אזרחות בחטיבא. 

מגזריהעלהחינוךלמערכתמשותפתתכניתהיאבאזרחותהלימודיםתכנית הממלכתי,:

והדרוזי. הערבי דתי, ההממלכתי הכרת על מבוססת הדמוקרטיתהתוכנית והמשטרשיטה

מרכיבילכלהמשותףלישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית,היכרותעםהשיהדגשתאופיבישראל,

.השונותהחברתיותהקבוצותשלבייחודןהכרהוהישראליתהחברה

ב המשמעותית הלמידה לחט"בתכניתמסגרת הלימודים מרכיביםשנימכילה ליבהנושאי;

כזושתהיה,התנסות מבוססת למידה'טבכיתהליצורהיאהמרכזיתההמלצה.העמקהויחידות

במדינהופעולהלהתבוננותכליםומקנה,מעורבותמחזקת,אקטואלית,התלמידיםלחיירלוונטית

ולנושאי הרחבה הוראה שעות  42 -לנושאי ליבההמלצת הפיקוח היא להקדיש .ובחברה

שעות.  18 -והעמקה

 של בהיקף אזרחות ללמוד' ט כיתות תלמידי כל מחויביםט"תשס משנת החל: הוראה חובת

תכנית:3.1-36סעיף(א)8/ט"תשסל"המנכבחוזרשפורסםכפי,חובהלימודי)שבועיות שעתיים

הליבה)היסוד .יסודי-העלבחינוךהבינייםלחטיבות( גם מופיעה ההנחיה .תשע"טבמתנ"ה
 

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

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

צורךלהירשםמראש .בעברשהונהג  ר"מפמ מבחן במקוםלקיים הערכה חלופיתוהעמקה אין

 .ביןכלבתיהספרמדגםלקראתסוףשנתהלימודיםייערךליחידתההעמקהשביתהספרבחר.

יתבקשב במדגם שיעלו הספר בתי המורים האזרחוו להוראת לפיקוח שללשלוח תיעוד 2-ת

הודעותלבתיהספרשיעלובמדגם.הספרשהתקיימובביתלהערכההחלופית/תוצריםדוגמאות

 .בליוויהנחיותנוספותישלחובחודשמאי

ההעמקהבחירת יחידת של המוריםשלהדעתשיקוליפיעלהיאהנושאים להרכבבהתאם,

.הספרביתלמאפייניובהתאמהההטרוגנישלתלמידיחטיבתהביניים
 

 בחירת הנושאים נעשית באחד משני מסלולים:

 הפיקוח.עלידיהמוצעותהעמקההיחידותמבחירהבאחת .1

העמקהביתספריתיחידתפיתוח .2 הלימודיםבתוכניתבהתאםלנושאיםולהוראותהמופיעים,

 .ובתיאוםעםהמדריכה/המדריךהביתספריהמותאמתלחט"ב

 


http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/middle-school/curriculum-middle/Pages/syllabus-middle.aspx
http://matana.education.gov.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99:%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/middle-school/9grade/Pages/9class.aspx
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 ספרי הלימוד המאושרים בחט"ב

ליר-מכוןון-ערכיםואזרחים.1

דודשחר–אזרחותבמדינתישראל.2

.אבינועםגרנות–ישראלדמוקרטית.3

.העדכוניםמסמךמחויבלהשליםאתהחסרמתוךספרזהמורההמלמדעלפי



למידהמותאמיםל בחטיבתתוכניתהלימודיםשיטותהוראהוניתןלמצואבאתרמפמ"רחומרי

.הביניים


 הוראת אזרחות בחטיבה העליונהב. 

:להערכהמרכיביםלושהשתכוללתכניתהלימודיםהמותאמתלחט"עהחלמשנתתשע"ה

 .חיצוניתלהיבחנות נושאיליבהואשכולותבחירה .1

שיקוליהדעתשלהמוריםובהתאםהנעשיתהרחבהוהעמקהל(צבועיםבירוק)נושאים .2 עלפי

 למאפייניביתהספר.

 .להערכהביתספריתמטלת ביצוע .3

רהצעותלשיטותהוראהוחומרילמידההמתאימיםלתוכניתהלימודיםניתןלמצואבאתרמפמ"

 .הרחבהוהעמקהלחטיבההעליונהומאפשרים

 

 ספרי הלימוד המאושרים לחטיבה עליונה

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

 .2 תמיר–להיותאזרחיםבישראל בלההאלפרסון, ורדהאשכנזי, במדינהיהודיתודמוקרטית/

 .חינוך,המזכירותהפדגוגיתתשע"וי,דנהשטרקמן,משרדהבדו

 יסודותהאזרחות/אברהםדיסקין,הוצאתמגי.–משטרופוליטיקהבישראל .3

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 באתר מפמ"ר ולהביאם לידיעת התלמידים.

 

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/middle-school/textbooks/Pages/books.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/middle-school/Pages/middle-school-menu.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/middle-school/Pages/middle-school-menu.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/middle-school/Pages/middle-school-menu.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/curriculum-high/Pages/silbushigh.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/Pages/expension-menu.aspx
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 מטלת ביצוע -הערכה חלופית בית ספרית. ד

אחד כל על ביצוע מטלת לבנות ניתן הביצוע. מטלת היא באזרחות ספרית הבית ההערכה

 הלימודים. בתוכנית להובילמטלת הביצועמהנושאים ניתן ולכן המקצוע יסודות על מבוססת

 .החלמאמצעהשנההראשונהלהוראתאזרחותלבגרותלתביצועכתיבתמטתלמידיםל

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

ערכי-מטלתהביצועבאזרחותהיאהזדמנותמיוחדתללמידהמשמעותית.ה"אנימאמין"החינוכי

םיהלהביןאתמקומםותפקידעלפיונבנתהמטלתהביצוערואהבמטלהכלישיעזורלתלמידים

 :חינוכישלמטלתהביצוע-,להלןמטרותהתהליךהלימודיבמדינהובחברהכאזרחים

 הבנתהמציאותהחברתיתוהפוליטית. 

 שונותישנןבעיותאזרחיותהנובעותמסיבותשבמדינתישראלהכרהבכך. 

 כיכאזרחיםהבנה;תהבנתכלליהמשחקהדמוקרטייםוחשיבותערךהמעורבותהאזרחי

להתריעעליהן,ולנסותתםלהיותמודעיםלבעיות,במדינההדמוקרטיתזכותםואףחוב

 להביאלפתרונןבדרכיםשונות,לגיטימיות.

 כמוזכותושלכלאזרחוזכותהשלכלאזרחית,לפקחעלפעולותהשלטון,לבקרוהכרהב,

עלמנתלשפראתבתוכוולפעולגםלתרוםלחברה,לקחתאחריותעלהמרחבהציבורי

 החייםבמדינה.

 שלרשויותהשלטוןוגופיםציבורייםיהםתפקיד;הכרתהבנתנתיביםלשיפורהמציאות

 רהמציאותהאזרחית.ופיניתןלהיעזרבהםלשהבנתהאופןשבושוניםו

 
,לימודיתואזרחיתאקטיביות:הכרחיותארבעאבנייסודמטלתהביצועבאזרחותמושתתתעל 

 .צוות עבודתועבודהכתיבת,עלהיבטיההשוניםואיתורפתרוןאזרחית סוגיה/בעיהלימוד

 מחוון מטלת הביצוע

(.20%בשנתהלימודיםתשע"ופרסמנולהערותיכםמחווןמעודכןשלמטלתהביצועבאזרחות)

מחווןזההואתוצרשלתהליךמשתףשבובתוךדיוניםבמעגליםהולכיםומתרחביםגיבשנואת

מסקנותהבקרהמןהשניםהאחרונות.

:מרכזייםדגשיםליצירתשניאותנוהובילהחשיבהתהליך

.הספרביתלמוריספריהביתוהמחווןהביצועמטלתלעיצובהאוטונומיה הרחבת.1

היסודארבעתמרכיביהדגשת.2 לתהליך שלמטלתהביצועכךשהמחווןיתייחסבצורהברורה

עבודת הצוות התלמידים ולביצוע התוצר בפועלשל  גם שנבחרהלהצגת הבעיה האזרחיתכמו

 .ולעבודה הכתובה
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 קישור למחוון המתאים גנרי מחוון הוא המחוון מפמ"ר. באתר מופיע הביצוע סוגיללמטלת

למעורבותהבאותמטלותהביצוע ביצוע מטלת משותפת, ביצוע מטלת קלאסית, ביצוע מטלת :

 עמדה, נייר לכתיבת ביצוע מטלת מחברתית, ביצוע ארגוןטלת של ביצועלפרקטיקום מטלת ,

  המוניטורהמקומי,תלקיטאזרחות.

יוערכו,לתשומת לבכם: פיו על המחוון את לתלמידים לחלק חובה העבודה תהליך בתחילת

לשםבקרה.בסיוםהתהליךעבודהלולצרפו

מדריכיבתיהספריכירובפגישותעםצוותיהמוריםאתהמחווניםלפיהםעובדיםחבמהלךתשע"

בהתייחס עמיתים הדרכת תיערך צורך לפי ליצירתם. שהובילו הדעת שיקולי ואת המורים

לעבודותהשמורותבביתהספרמןהשנהשעברה.

המעונייניםלהובילמטלתביצועמסוגמוניטורמקומימוזמניםלהיעזרבחומריםשפותחו מורים

.במרכזלהעצמתהאזרחלשםכך

 דיבייטמוריםהמעונייניםלהוביל מסוג ביצוע המתאיםלהמטלת אתהמחוון מוזמניםלהכיר

 ולהשתתף מפמ"ר באתר ייעהמפורסם הדיבייטודיתבהשתלמות שיטת עם היכרות שמטרתה

ובנייתמטלתביצועבהתאם.



תשלוםעלבדיקתמטלתהביצועיתאפשראךורקלמוריםהרשומיםבמאגרהבודקיםבמרב"ד.

.סעיףח'2בחלקהנחיותלהרשמהלמאגרבהמשךשלחוזרזה
 

 בקרה

למרב"דובקרהעלמטלותהביצועיעודכנוסמוךכלההנחיותבנושאהגשתציונימטלתהביצוע

.באגףהבחינותלתחילתשנתהלימודיםבהודעתמפמ"רוכן

 

המעורבות החברתית בהערכה החלופית בתחומי הדעתשילוב   

ומינהל הפדגוגי המינהל הפדגוגית, למזכירות משותף מסמך והופץ נכתב האחרונים בחודשים

כחלק נכתב המסמך בהערכה". בחלופות החברתית המעורבות "שילוב בנושא ונוער חברה

המדגי התפיסה את מחזק זה מסמך ערכי. לחינוך המערכתית תחומימהתפיסה הוראת כי שה

חיבור על המתבססת הוראה משמעותית. ללמידה תורמת בערכים העיסוק שילוב תוך הדעת

 רלוונטיביןהחומרהנלמדלעולמושלהתלמיד,למידההמשלבתחוויהערכיתוחשיבהביקורתית.

הלמידה את להעמיק יכול החברתית למעורבות הדעת בתחום בהערכה החלופות בין השילוב

ראייתהמ מתוך הדעת תחום את היטב וללמוד להבין לתלמידים תסייע התכנית שמעותית.

הרלוונטיותשלעולםהתוכןהלימודילמציאותהחיים.לשילובביןהחלופותבהערכהלמעורבות

מוטיבציהלמעורבותאזרחיתוחברתיתכתוצאהמלמידה רבביצירת החברתיתישערךחינוכי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/generi.pdf
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
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/task/Indicator-task-execution/Pages/matalot.aspx
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/procedures-before-exams.aspx
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התו עולם בין בהתפתחותםהמחברת לתלמידים נסייע זו בדרך החיים. למציאות הלימודי כן

לקהילה, והמחויבות השייכות העצמי, ערך תחושת את בהם ונחזק זהותם ובבניית האישית

 לחברהולמדינה.

בשנתהלימודיםתשע"טאנוממליציםלמוריםלאזרחותליישםבביתספרםאתהמהלךעלבסיס

 ..שפורסמוע"יהמזכירותהפדגוגיתהעקרונות

  עולים חדשים. ד

 תשע"ז מקיץ הלימודתכנהחל י החדשים העולים תכניתיםנגזרשל של הלימוד תכני מתוך

הדומהלכליהעזרשלהחדשיםבכליעזרלעוליםמופיעיםהלימודיםהמעודכנתתשע"א.התכנים

אםכיבהיקףקטןיותרשלנושאיםלהיבחנות.-התוכניתהכללית

 החל המשמעותית הלמידה לרפורמת בהתאם ותשע"מקיץ העולים מבחינת ואילו80%הווה

 .20%הווהממטלתביצועלעוליםהחדשים

 :העולים באתר מפמ"רבתוכנית נמצאות  תש"פולחורף ט לקיץ תשע"הנחיות לבחינה 

 ט.תשע"וקיץתכניהלימודהמחייביםלחורף 

 זחורףתשע"החלמ80%דוגמאשלבחינהלעוליםהחדשים. 

 .חורףתשע"זהחלמ20%דוגמאשלבחינהלתלמידיםאקסטרניםולנבחנימשנההמהווה

 .הנחיותלכתיבתמטלתביצועלעוליםחדשים 

 

כלההנחיותבנושאהגשתציונימטלתהביצוע.לעוליםהביצועעלמטלותגםבקרהכנהוגתתבצע

וכן מפמ"ר בהודעת הלימודים שנת לתחילת סמוך יעודכנו הביצוע מטלות על ובקרה למרב"ד

.הבחינותבאגף

 

מתבקשיםשנהוגהבאזרחותהמוריםהמלמדיםתלמידיםעוליםואינםמכיריםאתמטלתהביצוע

להכיראתכללההנחיותלמטלתהביצועהמופיעותבחוזרזההחלותגםעלמטלותהביצועלעולים

החדשים.

להגישמטלתתלמידיםעוליםחדשיםשבוחריםלגשתלתוכניתהרגילהחייביםלתשומת לבכם:

ביצוע אלו תלמידים . לקבל בחוזרבלבד בונוס בבחינההנקודות  אתזכאים למפורט בהתאם

.התלמיד בנקודות בונוס נוספות  כתיבת מטלת ביצוע אינה מזכה את.מנכ"ל

 

  

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/shiluv_ben_halufot_haracha_kemeoravut_hevratit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/shiluv_ben_halufot_haracha_kemeoravut_hevratit.pdf
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/immigrants/Pages/olim.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/immigrants/Pages/olim.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/procedures-before-exams.aspx
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:הלימוד יספר

האתגר/ניסןנווה/הוצאתמט"ח.–אזרחות

 הוראהמלאיםומתאימיםנוספו וחורףתשע"טקיץתשע"חבבחינתהעוליםעדלהוצאתחומרי

,אשכנזיורדה/ודמוקרטיתיהודיתבמדינה–בישראלאזרחיםמספרהפניותלספרהלימודלהיות

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

.לעוליםהחדשיםבכליהעזרההפניותמופיעות



המופיעיםמומלציםחומרי הוראה נוספים  הלימוד בספרי אתהלמידה, ולהעשיר להיעזר ניתן :

המופיעותבמחווןהמושגים,בהגדרותהמושגיםבחוזרזההמאושריםלהוראהבחטיבההעליונה,

ו הביניים. בחטיבת להוראה המאושרים הלימוד העשרהבספרי באתרחומרי נמצאים נוספים

 באתר חומרים גם קיימים הפיילוטמפמ"ר. תכנית על ומבוססים חדשים לעולים מט"ח

חומריההוראהברובםמתאימיםלכליהעזרלעוליםהחדשיםוניתן שהתקיימהעדקיץתשע"ו.

b-olim.cet.ac.ilלהיעזרבהםלהעשרתהלמידה

 20%ולבחינת הבגרות  אינטרנייםאקסטרנים  80%נושאים לבחינת הבגרות לעולים החדשים 

 חקיץ תשע"לתלמידים אקסטרנים ולנבחני משנה 

.בכליהעזרלעוליםהחדשיםמופיעיםוההפניותלעמודיםבספריםהנושאיםלבחינתהבגרות

י"ב-החוזראינוחלעלתלמידיי"א.)בחוזר מנכ"ל לענייןתוספתהניקודבבחינהחלשינויהמופיע

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

 (ק.סטטוסהיבחנותשל"עולהחדש"או"עולהותי

 טקיץ תשע"ו טחורף תשע" לעולים חדשים  80%מבנה בחינת הבגרות 

פרק ראשון שאלות)עלהתלמידלבחורסעיפיםכלאחת3הכוללותשאלותשלוש: מתוךשתי

(.לוששה

–3נשארותכבעבר,שאלה2-ו1שאלות-בשונהמשניםקודמותחלשינויבפרקזהשלהבחינה

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

התלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות(.:שאלותידעפשוט)עלפרק שני

שאלותהבחינה,בהתאםלהנחיותבכלפרק.8שאלותמתוך5סה"כעלהתלמידלהשיבעל

במודלזהנמצאתבאתרמפמ"ר.לבחינהדוגמא

 :טלעולים חדשים אקסטרנים ונבחני משנה קיץ תשע" 20%בחינת הבגרות מבנה 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/olim219.pdf
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/immigrants/Pages/ezer.aspx
http://b-olim.cet.ac.il/ShowSubject.aspx?SubjectID=8gvsvImgI0i_yuz05jSUmw
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/immigrants/Pages/olim.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2014-2-1-4-3-37.htm
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/finals/finals-examples/Pages/examination.aspx
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.ושלישנקודות33.לכלשאלה1-5שלושמביןהשאלותפרק אחד: 

 השכלה כלליתה. 

תשע"ה משנה"ל כלליתחלההחל להשכלה מקצועות למידת חובת העליונה תנאי-בחטיבה

.לזכאותלתעודתבגרות

התוכניותהמתאימותלתוכניתהלימודיםאתהשכלהכלליתלהכירוללמדבמסגרתאנוממליצים

.באזרחות

המעניקמיזםחדשני-"תמונהישראליתלהכירבמסגרתהשכלהכלליתאת"אנומזמיניםאתכם

חוויותלימודייחודית,באמצעותויכוליםתלמידיםלחוותעשרותאירועיםמרכזייםשעיצבואת

בהובלתהמזכירותהפדגוגיתפיתחאתמשרדהחינוך,םולהעמיקבהם.יהלחקוראודותהמדינה,

למדינה.70-המיזם"תמונהישראלית"לרגלשנתה

המיזםכוללשלושהחלקים:

 ציר הזמן נשלח מודפס על השמשונית שהופצה .צירזמןמודפסהמיועדלתלייהבביתהספר.1
לכל בתי הספר      המביאה באפליקציה משתמשים כאשר "מתעורר" הזמן לפתיחת)ציר
האירועיםבכלאחדמהעשורים(

רבתצירהזמןדהלטלפוןחכםומיועדתלשימושבק.אפליקצייתמציאותרבודה,הניתנתלהור2

המודפס.

  המציעמידענוסףלהעמקהוכןפעילויותחינוכיותמשלימות.שנהלמדינה"70".אתראינטרנט3

 

 חלופית הערכהו. 

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

הערכה-למידה-במקצועהאזרחותקיימותשתימסגרותמרכזיותהמפעילותתכניותהוראה

יח"ל)גםהיבחנותוגםמטלת2המאפשרותלהמיראתתכניתהלימודיםבאזרחותבהיקףשל

ביצוע(.

שתיהמסגרותמבוססותעלתכניתהלימודים)תכניםומיומנויות(,אךמאפשרותדגשיםנוספים

חילופיות.ודרכיהערכה

  

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/expansion/general/Pages/general-education.aspx
http://edu.gov.il/special/israel70/timeline/Pages/israeli-picture.aspx
http://edu.gov.il/special/israel70/timeline/Pages/israeli-picture.aspx
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 נוהל הערכה תמ"ר וחלוצי הערכה:

וחלוציהערכההןתכניותהערכהממירותבגרות.אלותכניותחינוכיותפורצותדרךתכניותתמ"ר

כלאחת המקדמותהערכהשלתכניתהלימודיםהקיימתבדרכיםייחודיותשלחלופותהערכה.

מבוססותעלתפיסתעולםחינוכית והן הספר, מהתוכניותמותאמתלצורכיהםהשוניםשלבתי

 שמעותית.ייחודיתהמקדמתלמידהמ

הסף בתנאי בעמידה מותנים ספרית, הבית התוכנית ואישור מהתוכניות אחת לכל הצטרפות

ובאישור פדגוגי של מפמ"ר תחום )הכרה,שק"ד,ציונים( האגף לחינוך על יסודיהמנהלייםשקבע

)בתוכניתתמ"רנדרשגםאישורפדגוגישלאגףא'לפיתוחפדגוגי[.הדעת

כאןראו–והלחדשלהערכהחיצוניתשלהתכניות.לקריאתהנוהלבשנה"לתשע"טיחולנ





 תכנית תמ"ר .1

התכניתפועלתבמסגרתהמזכירותהפדגוגית.

תכניתזוקיימיםשלושהמסלולים:במסגרת

מסלולחקר,מסלולמיזםחקרומסלול"לומדעצמאי"

לימודי על הפיקוח של מראש אישור טעונה סף*, בתנאי בעמידה מותנית לתכנית הצטרפות

האזרחותומחייבתהדרכהצמודהוהשתתפותבהשתלמותייעודיתבאזרחות.

באתרהמפמ"ר*תנאיהסףמפורטים

i. :מסלול חקר 

במסלולזהמושםדגשעלהקנייתמיומנויותחקר.בנוסףלתכניםרוכשיםהתלמידיםמיומנויותחקר

ע"יבוחןחיצוני.בנוסףהםנבחניםיח"ל,שמוערכתגם1בסיסיותוכותביםעבודתחקרבהיקףשל

ספריתבאישורמפמ"ר,הכוללתאתנושאיהלימודומיומנויותחקרשנקבעומראשע"י-בבחינהבית

באתר.תוכניתהחקרניתןלהכיראתהפיקוח.

ii. חקר-סלול מיזםמ 

חברתית-במסלולזהמושםדגשעלהקנייתמיומנויותחקרומיומנויותשלמעורבותועשייהאזרחית

)התמודדותעםבעיותאזרחיותוביצועתוצריםאזרחיים(.במסגרתהתכניתרוכשיםהתלמידים

בנוסףהםיח"ל,שמוערךגםע"יבוחןחיצוני.1חקרבהיקףשל-מיומנויותאלהוכותביםמיזם

נבחניםבבחינהביתספריתבאישורמפמ"ר,הכוללתאתנושאיהלימוד,מיומנויותחקרומיומנויות

הקשורותלביצועתוצריםאזרחייםכפישהוגדרומראשע"יהפיקוח.פירוטבטבלהשלהלן

באתר.מיזםהחקרניתןלהכיראתתוכנית

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/nohal_halutsey_haaracha_vetamar.pdf
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/assessment/Pages/evaluation.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/assessment/Pages/evaluation.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/assessment/Pages/evaluation.aspx
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iii. "מסלול "לומד עצמאי 

מסלולזהמבקשלהקנותולטפחאתמיומנויותהתלמידכלומדעצמאי.התכנית,הנמשכתעלפני

מרכיבאחידבעליסודותמשותפיםבתוכןובמיומנויותלכל-שנתיים,הינהבעלתשנימרכיבים

המשותפים,הנלמדבשנההראשונה,מוערךהיסודות.המרכיבהאחידבעלבתיה"סומרכיבמשתנה

בבחינהביתספריתבאישורמפמ"ר,שבהיינתןדגשבצדהידעגםעלמיומנויות'לומדעצמאי'

באזרחות,בכללזאת,ניתוחמקורותחקיקתייםומשפטיים,ניתוחביקורתישלמקורותתקשורתיים,

 .המציאותהאקטואליתוגיבושוהבעתעמדהניתוחאזרחימורכבשל

דגשיהבחינהבתחוםהמיומנותוהידעיעצבואתההוראהבכיתותבשנההראשונהואמוריםלשקףאת

 תהליךהלמידהשלהתלמידים.

מרכיבייחודי הינו הנעשהבשנההשנייה, בוחריםהמורים,-המרכיבהנוסףבתכנית, שבו ביתספרי,

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

באופי המורה, המקצועיותשל והעדפותיו המתחשבברצונו ייחודי ביטוי הבחירהתאפשר להעמיק.

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

 מורה,והןעלידיהערכהחיצוניתויהוואתיחידתהלימודהשנייה.הייחודית,יוערכוהןעלידיה

 באתר."עצמאילומד"ניתןלהכיראתתוכנית



 כנית תמ"רוצוות מדריכי ת

 naamask@gmail.com052-6176641חלופיתהערכהמדריכתקוניץ:-נעמהסורקיס

shadi2@walla.com050-2712304מדריךלחקרבמגזרהערבי-שאדיהייב

 levyt10@walla.com050-4551477חקרבמגזרהיהודי-מדריךלחקרולמיזם-סבג-תמירלוי

 wsabbah10@yahoo.com052-6547998מדריכהלמיזםחקרבמגזרהערבי-וורודסבאח

  friedman.arik@gmail.com                 052-4588499מדריךלתכנית"לומדעצמאי"-אריקפרידמן

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/assessment/Pages/evaluation.aspx
mailto:naamask@gmail.com
mailto:shadi2@walla.com
mailto:levyt10@walla.com
mailto:wsabbah10@yahoo.com
mailto:friedman.arik@gmail.com
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 תשע"ט –תוכנית תמ"ר באזרחות תשע"ח 

 שנה א

 

 התכנית:

 

 חקר

 

 מיזם חקר 

 

 לומד עצמאי

 

 הערות

  ע"פ מסמך הלימה תמ"ר ע"פ מסמך הלימה תמ"ר ע"פ מסמך הלימה תמ"ר נושאים

מיומנויות חקר ומיומנויות  מיומנויות חקר וערכיםמיומנויות 

איתור וניתוח סוגיות ערכיות 

 ובעיות אזרחיות 

מיומנויות וערכים של לומד 

 עצמאי

עיסוק בסוגיות ערכיות 

 ובעיות אזרחיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרכי 

 הערכה

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכיב 

 ראשון

 

 

 

 

מבחן בי"ס באישור   איך?

 מפמ"ר. 

הכולל נושאי לימוד,  

 ומיומנויות חקר.

המבחן נבדק ע"י המורים 

והציון טעון אישור הפיקוח 

 לאחר דגימה 

 מבחן בי"ס באישור מפמ"ר

הכולל נושאי לימוד, 

מיומנויות חקר ומיומנויות 

איתור וניתוח בעיות 

 אזרחיות.

המבחן נבדק ע"י המורים 

והציון טעון אישור הפיקוח 

 לאחר דגימה

 מבחן בי"ס באישור  מפמ"ר

ל נושאי לימוד, הכול

 מיומנויות של לומד עצמאי

 שיפורטו מראש.

המבחן נבדק ע"י המורים 

והציון טעון אישור הפיקוח 

 לאחר דגימה

 

 מתי?

 

עד מועד בחינת הבגרות 

 באזרחות באותה שנה

עד מועד בחינת הבגרות 

 באזרחות באותה שנה

עד מועד בחינת הבגרות 

 באזרחות באותה שנה

 

  30% 30% 30% משקל

 

 מי?

המורה כותב את הבחינה 

ע"פ הדרישות ומקבל 

אישור הפיקוח )בסבב 

תיקונים אחד או מקבל 

בחינת מפמ"ר(. המורה 

מעריך את הבחינות, שולח 

מדגם לאישור המדריכ/ה 

לקבלת אישור סופי 

 לציונים

המורה כותב את הבחינה 

ע"פ הדרישות ומקבל אישור 

הפיקוח )בסבב תיקונים 

אחד או מקבל בחינת 

מפמ"ר(. המורה מעריך את 

הבחינות, שולח מדגם 

לאישור המדריכ/ה לקבלת 

 אישור סופי לציונים

המורה כותב את הבחינה 

ע"פ הדרישות ומקבל אישור 

הפיקוח )בסבב תיקונים 

אחד או מקבל בחינת 

מפמ"ר(. המורה מעריך את 

הבחינות, שולח מדגם 

לאישור המדריכ/ה לקבלת 

 אישור סופי לציונים

 

 

 

 

 

מרכיב 

 שני

 

 איך?

הערכה פנימית של 

 משימות חקר

 בליווי הפיקוח

הערכה פנימית של משימות 

 חקר

 וביצוע בליווי הפיקוח

הערכה פנימית של מטלות 

 לומד עצמאי

 בליווי הפיקוח

 

 

  במהלך השנה במהלך השנה במהלך השנה מתי?

  20% 20% 20% משקל

  המורה המורה המורה מי?
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 שנה ב

 הערות לומד עצמאי מיזם חקר  חקר התכנית:

נושאית באישור  העמקה בעיה אזרחית העמקה באחד הנושאים נושאים

 הפיקוח

 

מיומנויות חקר וביצוע +  מיומנויות חקר + רפלקציה מיומנויות וערכים

 פרזנטציה

מיומנויות לומד עצמאי 

 וערכים לפי בחירת ביה"ס

 באישור הפיקוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרכי 

 הערכה

 

 

 

 

 

 

 

מרכיב 

 ראשון

 

 איך?

 

 כתיבת עבודת חקר

 ע"פ מחוון

לאחר אישור הפיקוח 

 עבודהלהצעת 

 כתיבת מיזם חקר ע"פ מחוון

לאחר אישור הפיקוח 

 להצעת המיזם

 

כתיבת מטלת הערכה ע"פ 

בחירת בי"ס בליווי ואישור 

 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

 

 הערכה חיצונית של התהליך 

 ושל העבודה

-)כולל מפגש של מעריך

 תלמידים(

 

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

 משקל
 

30% 30% 20%  

 מי?
 

  מעריך חיצוני מעריך חיצוני מעריך חיצוני





 תכנית "חלוצי הערכה".2

התכניתפועלתבמסגרתהמנהלהפדגוגי.

2במסגרתתכניתהלמידההמשמעותית,בתי"סיכוליםלהציעתכניתלימודיםחלופיתבהיקףשל

יח"להכוללתהערכהחלופיתמתאימה.

התכניתמבוססתעלתכניתהלימודיםבאזרחות,עםדגשיםעלערכים,מיומנויותלמידה

ואסטרטגיותהוראה,המקדמיםלמידהמשמעותית,ייחודייםלביה"סומותאמיםלתלמידים.

ההצטרפותלתכניתטעונהאישורשלועדתהיגוימטעםהמנהלהפדגוגי,ע"פקריטריוניםשנקבעו

תוכניתחלוצילכללמקצועותהלימודומותניתבאישורהפיקוחעלהאזרחות.ניתןלהכיראת

באתרהמנהלהפדגוגי.הערכה

  

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
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 המדריכים בתכנית:

naamask@gmail.com0526176641קוניץ:רכזתהערכהחלופיתבאזרחות-נעמהסורקיס

friedman.arik@gmail.com 0524588499 חלוציהערכהותכנית"לומדעצמאי"אריקפרידמן:

shlomitdc@gmail.com0506578716חלוציהערכהכהן:–שלומיתדמסקי

 

 עבודות גמר באזרחותז. 

אותהמכיניםתלמידיםהמבקשיםלהרחיבמדעית,–היאעבודהמחקריתבאזרחותעבודתהגמר

ולהתנסותבתהליכיהמחקרהמקצועהשוניםשל/הנושאיםולהעמיקאתידיעותיהםבתחומים

תיאורטית)זאתבנוסף-עיוניתכמותית,אובעבודת-אםבעבודהמחקרית-האופיינייםלהם

.ליחידותהחובה(

מכיווןשמקצועהאזרחותשואבמדיסציפלינותשונות)מדעיהמדינה,משפטים,סוציולוגיה,

ישלהתאיםאתסוגהעבודהלנושאולשאלתהחקר.פילוסופיהוכו'(

מדעיזה,ושלדרכי-מאפשריםלתלמידיםהיכרותמקרובשלתחוםהכנתהעבודהוהמחקר

אותו.העבודהוהמחקרהמייחדים

שלמנחהחוקר,מומחהלנושאעבודתהגמרהיאעבודהעצמית,אותהמכיןתלמידבהנחייתו

ולתחוםבוהתלמידמבקשלעסוק.

אתר הפיקוח על בשמופיעיםכפיגמרעבודתלכתיבתובהנחיותבכלליםלעמודהגמרעבודתעל

הגמר-עבודות

tova9@netvision.net.ilמדריכהלעבודותגמרבאזרחות–טובהשפיצר פרטים נוספים:



 

  

mailto:naamask@gmail.com
mailto:friedman.arik@gmail.com
mailto:shlomitdc@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AvodotGemer/horaot_bamiktsot_shonim/MadaeyHevra/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AvodotGemer/horaot_bamiktsot_shonim/MadaeyHevra/
mailto:tova9@netvision.net.il
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 יח"ל באזרחות 5הרחבה/ הגבר . ח

יחידותלימוד.מגמתאזרחותתורמת5מזהמספרשניםקיימתאפשרותללימודיאזרחותבהיקף

לחינוךאזרחי.תכניההוראהמטפחיםחשיבהביקורתית,אחריותולהנהגהערכיתשלבניהנוער

 משתתפיםגםבפעילויותייחודיות.ציבוריתורגישותחברתית.תלמידיהמגמות

 : מקיץ תשע"ז החל  מבנה הלימודים במגמה

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

הערכהחיצוניתלכלתלמידי-מדיניותכלכליתחברתיתבישראלמתוכן:יחידהאחתבנושא

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

.כלביתספרבוחראיזהנושאללמדהערביםוהדרוזיםבישראל.

הבחינהתתקייםבתאריךשבו.יתקייםהשנהרשליחידתההגבר"חברהוכלכלה""מבחןהמפמ

יחידותלימוד.2של

30%שערכה-עבודתחקרמעשית,מטלתביצועמורחבת-מיזםשלהיאיחידהנוספתיחידה

העבודהמתבצעתבקבוצותויכולהלעסוקבכלאחדמהנושאיםהנלמדיםבמסגרת:מהציוןהסופי

יחידותהחובה.

המוריםהמלמדיםבמגמותהאזרחותעובריםהשתלמותבנושאזהבמשךהשנה.

tseela74@gmail.comלצאלהשחםישלפנות:לפרטים נוספים



 :במגמת אזרחות ייחודיותיתות כ

–זרמיהחינוךשלושתהמגמהמיועדתלתלמידי.אזוריתלאזרחות-בירושליםפועלתמגמהעל

ומלמדיםבהמוריםמשלושתהזרמיםהללו.ממלכתי,ממלכתידתיוממלכתיערבי,

יח"ל:3התכניתכוללת

,המצבבירושליםדגשעל–הערביםבישראל,דגשעלהמצבבעירירושלים–חברהוכלכלה

.התמקדותבבעיותאזרחיותבירושלים–כתיבתמיזם

e7co@hotmail.comאלישבעכהןלפרטיםוהרשמה:

המיועדתללימודייחידותההגברבאזרחותכיתהוירטואליתבשנה"לתשע"הנפתחהלראשונה

.ח"ומטחינוךהשלמשרדיהווירטואל.הכיתהמופעלתבתיכוןלתלמידיםמכלרחביהארץ

-סינכרוניתשבועית,וכןבמספרמפגשיםפנים-הלימודיםבכיתהמתקיימיםבלמידהסינכרוניתוא

.למצואכאןניתןתשע"חלשנתהלימודיםפניםבמהלךהשנה.פרטיםאודותהרשמה-אל

לפנותלמדריכההארציתהמרכזתנושאזה:המעונייניםלהצטרףלתוכניתבשנההבאהמוזמנים

.tseela74@gmail.comצאלהשחם,

 

mailto:tseela74@gmail.com
mailto:e7co@hotmail.com
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/5points/Pages/elearning.aspx
mailto:tseela74@gmail.com
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 ע"טתש קיץבחינות הבגרות  .2

 לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים -עזרכלי  -נושאים מחייביםא. 

 להיבחנות המחייבים הלימוד השוניםנושאי הבחינה במועדי העזרמפורטים ונגזריםבכלי

  .הלימודיםתשע"אתוכניתשלההלימהמתוכנית

המצייניםומסביריםאתמושגיהמחוון.עמודיםבספריהלימודמספרילהפניותהוספנו -שימו לב

חורף מועד מנושאאופייההרצוישלמדינתישראליופיעבשלבראשוןבחלקד'שלהבחינההחל

האחת:שאלהאחתמתוךשתייםלבחירההתשאוליהיהבחלקד'שלהבחינהובותינתן.תשע"ט

והשנייה בנושאהרצףהדתי, התלמידיםידרשועלמנתלענותעלהשאלהבנושאהרצףהלאומי.

להביןאתבספריהלימוד(וכפישהםמופיעיםבמחווןהמושגיםו)להכיראתהמושגיםבנושאזה

 אקטואלי. לאירוע בהתאם יישומם מפורטות נוספותהנחיות התשאול לדרך יועברוודוגמא

.יםתחילתשנתהלימודסמוךלבהשתלמויותמוריםויפורסמובאתרמפמ"ר

עלפיהחלטתועדתהמקצועהחלמקיץתשע"טבנושאמגילתהעצמאותלאתהיהבחירהבין

המחווןבמושגיםהבאים:רכיביכלרכיבימושגיםוישלהכיראת

הכרזתהעצמאות:הצדקותהיסטוריות .1

 מאפייניםהיהודייםשלהמדינההבאיםלידיביטויבהכרזה .2

הבאיםלידיביטויבהכרזהמאפייניםדמוקרטייםשלהמדינה .3

 היבחנות ודרכי הלימוד משנהנושאי ולנבחני אקסטרנים באתר-20%-לתלמידים מפורטים

מפמ"ר.

 ת האשכולושאל

הוראתהאשכולותהמופיעיםבכליהעזרתסתמךעלחומריהלימודהקיימיםבספריהלימוד.

המושגיםיכוליםשניבתוךכלשאלתאשכול,שלהבחינהחלק ב'ב,החלמקיץתשע"ח-שימו לב

וגם,כבעברמושגמןהאשכולוקישורולמושגמכללנושאיההיבחנות:שתידרכיםאחתמלהופיעב

זאתעלמנתלאפשרמגווןשאלות.להיפך,מושגמכללנושאיההיבחנותוקישורולמושגמהאשכול

 יותר הבחינה.נרחב של זה בחלק

.למושגהאשכולללאקשרלמיקומובשאלה(60%)תיתןניקודרביותרשיטתהניקודבשאלהזו

:ללשאלהובהמושגמכללהחומרוקישורולמושגמןהאשכודוגמא

.מחזקתתפקידזהשיטת הממשל הפרלמנטרית הסברכיצדתפקיד הכנסת כמייצגת הצגאת

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/curriculum-high/Pages/silbushigh.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/curriculum-high/Pages/silbushigh.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/curriculum-high/Pages/silbushigh.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/external/Pages/external.aspx
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 שאלת עמדה -שאלת עמ"ר

הוראה השוניםמקדמותלמידה, המשולבותבבחינותהבגרותבמקצועותהלימוד שאלותעמ"ר

והערכההמעמיקותאתהערך,המעורבותוהרלוונטיותשלהלמידה.הדברבאלידיביטויבפיתוח

המקצועי,בשיחבכיתהובמשקלהולךומתרחבלשאלותהעמ"רבבחינותהבגרות.עיקרהמטרה

יאהלמידהבכיתה,לכןתשובותמתאימותהןאלההמבוססותעלעולםהידעשלשאלותהעמ"רה

שלתחוםהדעת.

 למצוא ניתן עמ"ר והוראת ערכי חינוך בנושא מפמ"רמאמרים .באתר

ו הדעת תחומי בכל נוספות מוזמניםלשאלות השונים במקצועות העמ"ר שאלות עם היכרות

 באתרהמזכירותהפדגוגית.לחממההפדגוגית

לענות על שאלת עמדה אחת נק'(11)שלהבחינהבחלק ד'החלמקיץתשע"חהתלמידיםיתבקשו

 .)מתוךשתיים(ועלשאלתחציאירועאחת)מתוךשלוש(חובה

 שאלת עמ"ר בבחינת הבגרות באזרחות

(בלמידה-,רלוונטיותעורבות)ערך,משאלת עמ"רמקיץתשע"חואילךהיאשאלתהעמדהכאמור

בחירתם. את ולנמק שבמחלוקת נושא על האישית דעתם את להביע בההתלמידיםמתבקשים

הטענהשלבים שלושהזו שאלה ל בעד ברור נימוק הצגת הצגתטענה, נגדו: ברור נימוק הצגת

הטענה.

,קישורבין30%)אחדבעדואחדנגד(,כלנימוק20%חלוקתהניקודבשאלהזוהיא:הצגתטענה

.20%נימוקוביןהשקפתעולמושלהתלמיד

ועלהצגתהידעבכלחלקיהתשובהעלשימושבשפהאזרחיתבתשובהלשאלתעמ"רישלשיםדגש

ואתבשאלהזולכןחשובלהנחותאתהתלמידים.הנלמדבכיתה לבססאתהנימוקיםבעדונגד,

,נושאיםהמופיעיםבתוכניתהלימודיםערכיםו,ושגים,אינטרסיםעלמהצדקתהנימוקהמשכנע

בספריהלימודובמחווןהמושגים.

יחידים או קבוצות נגד גזענות או הסתה של בביטויים הבגרות בבחינות נתקלים אנו לעתים

 להבהירבחברההישראלית. הסתהבחשוב גזענותאו שללתלמידיםשביטוייםשל חלקכלשהו

אףלפסילתהתשובהבמקריםקיצונייםבמיוחדלהביאלהורדתנקודותועלוליםשאלתהעמדה

 כולה.

 ר:"דוגמא לשאלת עמ

בישראל , כמו במדינות רבות בעולם המערבי, משרד הבריאות ממליץ על סדרת חיסונים הניתנים חינם לכל ילד 

 במטרה למנוע התפרצות מגיפות. ישנם הורים המסרבים לחסן את ילדיהם.  

 ם כי על המדינה למנוע מילדים שלא חוסנו ללמוד במוסדות ציבוריים  ויש המתנגדים לכך.יש הטועני

ונימוקלעמדתךאחדנימוק–נימוקיםהמתבססיםעלמושגיםמתחוםהאזרחותשניהצגהבעעמדתךבענייןזה.

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/values/Pages/values.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/HahmamaHapedagogit/hasiva_omer.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/HahmamaHapedagogit/hasiva_omer.htm
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לשלך.לעמדה המנוגדתאחד

בכתיבתךהקפדעלהרכיביםהאלה:

הצגתעמדתךבענייןבבירור.-א. טענה

 הצגנימוקלעמדתךהמבוססעלמושגיםוידעמלימודיהאזרחות.-ב. הנמקת עמדתך

לעמדתך,המבוססעלמושגיםוידעמלימודיהאזרחות.מנוגדתהצגנימוקלעמדהה - ג. הנמקת העמדה המנוגדת

 כלי עזר למורה  -מחוון מושגי יסודב. 

מחווןהמושגיםנועדלמורה.מטרתולמקד,בצורהבהירה,אתהנדרשלהגדרהבסיסיתשלמושגי

המלמדיםעלפיספריהלימוד-היסודבבחינתהבגרות,ולאפשרלכלאחדואחתממוריהאזרחות

לדברבשפהמשותפת.–השוניםהמאושריםלהוראה

זיהויהמושגיםוהצגתםוהואנועדלקדםלדרישותבחינתהבגרותבחלקשלהמחווןמתייחס

הובהרשבהגדרתשקיפותובהירות,ולוודאשכלרכיביההגדרההמחייביםמוכריםלכללהמורים.

ניתןלהשתמשבמיליםנרדפותנוספות,בלשונושלהתלמיד,ובלשוןספריהלימודהמושגים

נומבהיריםשכלתשובהמקרה,אבכלהשוניםכךשיתאימולהגדרהוישקפואתהבנתהמושג.

מלאההמופיעהבספריהלימודומתייחסתלכלרכיביהמושגתתקבלבבחינתהבגרות.

.הפניותלמספריהעמודיםבספריהלימודיהשוניםפורסמולנוחותכם,

תהליכי ככלל למידהמכוונתהבנה. מבקשיםלהדגישבהוראתהאזרחותאתחשיבותהשל אנו

-למידה-הוראה עקרונות על מתבססים באזרחות ומטרותיההערכה הלימודים )תשס"בתכנית

(.תכניתהלימודיםקובעתאתהכרתמושגיהיסודכאחתהמטרותוזאת2011ועדכוןתשע"א2002

הבנת שונים, בהקשרים היסוד מושגי של ויישום הבנה ביניהן: אחרות, רבות מטרות בתוך

מורכבותהשלהמערכתהפוליטיתוהחברתיתבישראל,יכולתניתוחמקורותועיבודמידע)זיהוי,

,ניתוח,מציאתקשרים(,יכולתהבחנהביןעובדותודעות,נקיטתעמדותבנושאיםמיון,השוואה

רק מתרחשת אזרחי מושג ויכולתיישוםשל הבנה מקרה, בכל ועוד. דיון, בתוך וניסוחן שונים

דוגמאות. ידי ועל הקשר בתוך החיים, מציאות עם במפגש

תתשובותיהם,וליכולותיהםלבטאהערכתהבחינהמתייחסתלהבנהשמפגיניםהתלמידיםבכתיב

מיומנויותנוספותבבחינההבאותלידיביטויבשאלותהמציגותאירועאקטואליאומאמרטיעוני

איתור הבנה, של מיומנויות התלמיד מן נדרשות כך לשם  ובשאלותעמדה. מראש, נלמד שלא

במבנהאחר)זיהוי,הצגתמידע,הבחנהביןעובדותלדעות,ניתוחהאירועוהצגתובצורתתשובה

מושג,ביסוסוקישור(.

 ג. משך הבחינה

 שעתיים וחצי. לתשומתלבכם:אורךהבחינהבאזרחותהוא

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/curriculum-high/Pages/silbushigh.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/high-school/curriculum-high/Pages/silbushigh.aspx
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 )השאלון זהה לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים(  80%ד. מבנה הבחינה החיצונית 

 בביתהמורהמחויב/תבהוראתאשכולאחד,לבחירתה/לבחירתואולבחירתהצוותהמקצועי

יגדילואתאפשרותהבחירהשל-יבחרולהעמיקביותרמאשכולאחד.עםזאת,מוריםאשרהספר

 תלמידיהם.

 תלמיד/ה כל בבחינה. המורכבות הידע שאלות בחלק ביטוי לידי יבואו הבחירה אשכולות

 שאלות.תהיבחר/תבחרשאלהאחתמתוךחמש

 בחר/תבחרשאלהאחתכלתלמיד/היבפרקד'תופענהשתישאלותעמדה.

 

 הפרקים בבחינה: 

שאלותאירוע)עלהתלמידלבחוראחתמתוךשתיים(.:פרק ראשון

שאלותידעפשוט)עלהתלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות(.:פרק שני

חמשתאשכולותבחירה)עלהתלמידלבחורשאלהאחתמתוךחמששאלות(.-שאלותידעמורכב

)עלהתלמידלבחורשתייםמתוךשלוששאלות(אחד:קטעאנסיןפרק שלישי

אלותאירועעםצדאחדושאלותעמדה.ש:פרק רביעי

שאלותהבחינה,בהתאםלהנחיותבכלפרק.21שאלותמתוך10סה"כעלהתלמידלהשיבעל

חוזרזה.של1בנספחומפמ"רבאתרהבחינהלמבנהדוגמאניתןלמצוא

.בבחינה מלאות תשובות לכתיבת וההנחיות מסמך ההמלצותלחוזרזהמצורף2בנספח 

  החל מקיץ תשע"ט באזרחות 80% מותאם למבחן הנחיותה. 

תלמידיםהחלמקיץתשע"טבהתאםלהנחיותהמחודשותשלאגףלקויותלמידהואגףבחינות,

יבחנומעתהבהתייחסלכללהנושאיםוכללהמיומנויותמבחן מותאםשקבלואישורלהתאמהשל

שלתוכניתהלימודים.עלכןהתלמידיםהזכאיםלמבחןמותאםנדרשיםלהשיבעלשאלות

אחדמפרקיהבחינה:בכל)בבחירהרחבהיותר(

עלשאלהאו :התלמידיענהעלשניסעיפים.התלמידיכוללענותעלסעיףמכלשאלהפרק ראשון

נקודות(10אה.)לכלסעיףאחתמל

נקודות.13שאלות.לכלשאלה2התלמידיענהעל–:שאלותידעקצרותפרק שני

נקודות.13התלמידיענהעלשאלהאחת.–שאלתאשכול

נקודות.13:התלמידיענהעלשאלהאחת.פרק שלישי

ודות.נק13–רועקצרותי:התלמידיענהעלשאלהאחתמשאלותאפרק רביעי

נקודות.13–התלמידיענהעלשאלתעמדה

http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/finals/finals-examples/Pages/examination.aspx
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נקודותבונוס.2.התלמידיקבלעוד98–שאלות.סךהנקודות8התלמידיענהעל



מספר שאלות שעל התלמיד  פרק בבחינה

 לענות

 נקוד עבור כל שאלה

סעיפיםמתוךשתישאלות2 פרק ראשון

אושאלהאחת

10

132 שאלות ידע קצרות -פרק שני

131 שאלת אשכול –פרק שני 

131 קטע אנסין –פרק שלישי 

רוע ישאלות א –פרק רביעי 

 קצרות

131

131 שאלת עמדה –פרק רביעי 

100נקודותבונוס=2+98שאלות8 סך הכל



 :לדעת חשוב

"מותאםמבחן"שלהמדבקהאתלהורידחובהמותאםלמבחןהזכותעלמוותרתלמידאם

המחברתאתלהכניסאודברלכלרגילהכמחברתהמחברתאתולשלוח,התלמידשלממחברתו

.רגילותמחברותלחבילת

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

 (אינטרניים ואקסטרנים) מבחן מותאם לעולים חדשיםו. 

במבחןהבגרותשניחלקים.

חלקא':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךשלוששאלות)כמושארהתלמידים(

מתוךשלושהסעיפיםבכלשאלה.בלבדאבלעלהתלמידלענותרקעלשניסעיפים

נקודותלשאלה.32סעיפים=2xנקודותלכלסעיף16הניקודלכלשאלההוא:

נקודות.64שאלות=x2נקודות32הניקודלשאלותבחלקא'הוא:
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חלקב':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךחמששאלות.

נקודות.18הניקודלכלשאלההוא:

נקודות.36שאלות=2xנקודות18הניקודלשאלותבחלקב'הוא:

כלומר:התלמידעונהסה"כעלארבעשאלות

64=2*32הבכלשאל(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-תלמידיםבעלילקויותלמידה,שוועדותההתאמהאישרולהםלהיבחןבעל

.מנהלי בתי הספרבפיקוחובאחריותשיבוץהמוריםיעשה.ביתהספרהאזרחותב

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

.השניםהאחרונות5פעמיםבמרוצת4לבחינותבגרותבאזרחותלפחות/ההמורההגישא.

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



פהיתבצעובאותהשיטהעלבסיסשאלוןהבחינהבכתב,-הבחינותבעל,אגףהבחינותע"פהנחיות

ע"פאותןשאלותשבשאלוןובהתאםלבחירההנדרשתבשאלוןהחיצוני.

מומלץשהמורההבוחןיבחןבע"פלאיותרמחמישהתלמידיםבשאלון.

ואףהציוןהשנתילא יהיה המורה המלמדפה-התלמידבבחינהבעלהמורההבוחן,אשריבחןאת

בעתביצועהבחינה.בוחן)המסכם(לאיהיהידועל

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

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

נבחנים(.

במחברתהבחינהאתהתשובותשענההנבחןבע"פ.בהערכתוהמורההבוחןיכתובהמורההבוחן

ישקללאתציוןהבחינהעפ"יהתשובותשנכתבוועלפיההבהרותשנוספובעתהמבחןבע"פ.

המחברותיישמרובביתהספר.

.המיועדלנבחניםבעלילקויותלמידהטופסעלגבי ידווחוהציונים

לכלשאלהישלכתובבעמודההמתאימהאתהציוןבאחוזים.למשלאםבחלקהראשוןשל

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

בתוםביצועהבחינהעלהמורההבוחן,להשליםאתהפרטיםהאישייםבצדוהשנישלטופס

לצורךביצועתשלוםעלשרותיהבחינהשניתנועלידו.-הציונים

 מאגר מומחים לצורך בחינת תלמידים בעלי התאמותהרשמה לח. 

תאמתהיבחנותבעלעלפיהנחיותאגףהבחינות,המוריםהבוחניםבביתספרםתלמידיםבעליה

החינוך משרד הבדיקותשל מרכז המומחיםשל נדרשיםלהירשםבמאגר בבחינותהבגרות, פה

אתרללהיכנסהמכיניםלמטלתביצועו/אואנומבקשיםמכלהמוריםהבוחניםבע"פ)המרב"ד(.

.עדסוףדצמברולעדכןשםאתפרטיכםהאישייםאתרהמומחיםהמרב"ד:

בימים18:00–08:00ביןהשעות03-5300804מרכזהתמיכהשלהמרב"דעומדלרשותכםבטלפון

.13:00–08:00הוכןביוםששיביןהשעות-א

לאלקבלשכרעלעבודתם.שמוריםשלאיעדכנואתפרטיהםעלולים

עדלאישורהנדרש./שבועותישורהמורהתארךמספרימיםבמקרהשלדחיהמנהלתיתבדיקתא

עליכםלהשליםהרשמהלמאגרהבודקים

לאנוכללהבטיחקבלתשכרמתאיםלבדיקת1/02/2019-מוריםשלאירשמולאתרהמומחיםעדל

.טמטלותביצועבמועדקיץתשע"

 פיתוח מקצועי. 3

  א. רישיון הוראה

לבעליולעסוקבמקצועההוראהבמערכתהחינוךבישראל.קיימיםרישיוןההוראההואשמתיר

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

-יצחק)הממונהעלהרישיונותבכלתחומיהדעת(-פירובמירלגב'לפנותניתןלשאלותנוספות,

 rishayon@education.gov.il:דוא"ל5604744-02תחוםתנועתעובדיהוראהרישויוהסמכה

gmail.comirisgot@1:לאיריסאלטרגוטאו

 השתלמויות -פיתוח מקצועי. ב

הפיתוחהמקצועיהשנהיעסוקבמגווןנקייםקורסיםלפיתוחמקצועיברחביהארץ.טבשנתתשע"

ושילובבינהוביןהמעורבותשלפדגוגיהחדשנית,התמקצעותבהובלתמטלתביצועתחומים

הוראתנושאיםחדשים)עמדותלגביאופייהשלמדינתישראללפירצףדתיורצף,החברתית

.וליווימוריםחדשיםלאומי(

.תוחמקצועילמגווןהקורסיםלפיכללהמוריםחטיבתבינייםוחטיבהעליונהמוזמניםלהירשם

http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/Community/license/Pages/license.aspx
mailto:rishayon@education.gov.il
mailto:irisgot1@gmail.com
http://edu.gov.il/mazhap/ezrachut/Community/courses/Pages/courses.aspx
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רשימתהקורסיםמתעדכנתמפעםלפעםגםבמהלךשנתהלימודים.-לתשומתלבכם


einat_1102@walla.comלפרטיםושאלותניתןלפנותלעינתשושןרפאלי:

 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

 2-1ענהעלאחתמהשאלות

 [התשאול אין שינוי במבנה, בבחירה ובצורת]

.אירועבעלשניצדדים)שניסעיפים(1

בעלשניצדדים)שניסעיפים(.אירוע2

 : נקודות( 40שני ) פרק

משפטיםבכלתשובה(2-3)כתובלפחות3-7ענהבקצרהעלשלושמהשאלות

:שאלותארבעעלעליךלענותזהבפרק

(נקודות9שאלהלכל)7-3מהשאלותשלוש

(.נקודות13–לשאלה)12-8 מהשאלות  ואחת

.שאלתידעפשוטה.3 

שאלתידעפשוטה..4

.שאלתידעפשוטה.5

mailto:einat_1102@walla.com
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.שאלתידעפשוטה.6

 .שאלתידעפשוטה.7

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

יאשכול א':  אשכול העולם היהוד

 .שאלתידעמורכבתמאשכולהעםהיהודי8

 לאשכול ב': אשכול תקשורת ופוליטיקה בישרא

 תקשורתופוליטיקהבישראל.שאלתידעמורכבתמאשכול9

 תאשכול ג': אשכול בחירות ומפלגו

 .שאלתידעמורכבתמאשכולבחירותומפלגות10

 ': אשכול רשויות מקומיותדאשכול 

רשויותמקומיות.שאלתידעמורכבתמאשכול11

 ן': אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטוהאשכול 

 מעורבותאזרחיתופיקוחעלרשויותהשלטון.שאלתידעמורכבתמאשכול12

נקודות (   24פרק שלישי )

נקודות(12)לכלשאלה15-13קראבעיוןאתהקטעשלפניך,וענהעלשתייםמהשאלות

טעשיםלב:בחלקהראשוןשלכלשאלה)הצגתהמושג(עליךלענותעלפימהשלמדת,ולאע"פהק
בלבד.

.שאלהעלהטקסט13
.שאלהעלהטקסט14
.שאלהעלהטקסט15

 נקודות( 22רביעי ) פרק

-)לכל שאלה 20-21ועלאחתמהשאלות18-19מהשאלותאחתעל,17-16מהשאלותאחתענהעל
(נקודות 8ולשאלת עמדה  נקודות 7

)צדאחד(ע.שאלתאירו16 
)צדאחד(ע.שאלתאירו17
שאלתרצףעמדותדתי.18
שאלתרצףעמדותלאומי.19
שאלתעמדה.20

שאלתעמדה.21
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2נספח   

 בחינהמלאות בכתיבת תשובות מענה על פי פרקי הבחינה והנחיות להמלצות והה

  :הערות כלליות

 .1 מתייחסת שנה בכל הבגרות החולפת.בחינת בשנה שהתרחשו אקטואליים לאירועים

הלימוד נושאי את אתהתלמידיםלקשר וללמד תלמידיםלקרואעיתונים לעודד מומלץ

מגוון כתבות עם  במהלך השנהלשיעורים יכנסו  שמורים מומלץלאירועיםאקטואליים.

לכיתה וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים  מכלי תקשורת ואתרים שונים

ובקשר שלהם למושגים הנלמדים בשיעורי אזרחות.

 שאלותהאירועמתייחסותלכללנושאיתוכניתהלימודים.-שימולב

בגרות .2 חדשים, עולים אקסטרנים, )אינטרניים, שאלונים סוגי חמישה קיימים באזרחות

וחצב להכ-לוחמים התלמידים על הפתיחהברק(. עמוד כולל הבחינה מבנה את סמל-יר

אקסטרנים(./אינטרנייםכךשיוודאושהםעוניםעלהשאלוןהנכון)במיוחד:-השאלון

רבה .3 בחירה כוללת הבחינה ל. מומלץ לפניעבור על כל שאלות הבחינהלתלמידים

שאלות התלמיד/ה קובע/ת אילו -חשובלהדגיששמתחיליםלבחורעלאילושאלותלענות.

יבדקו בבחינה תלמיד: עונהאם רק/ה ייבדקו מסוים, בפרק מהנדרש שאלות יותר על

כךלמשלבחלקא'נבדקתרקהשאלה.אשרמופיעותבמחברתהבחינההשאלותהראשונות

 רוצה שאינו המיותרות השאלות את באיקס ימחק התלמיד הראשונהשמופיעהבבחינה.

 . שיבדקו

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

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

-בחירה בין שאלות האשכולות  .4 2בפרק המורכב הידע שאלות פי5הן על שאלות

אשכולות מומלץ לתלמידים. שאלתהאשכוללהכיר ואתמספר שלמדו אתשםהאשכול

.מראש זאתמומלץ עם התכוננו. שאליהן האשכול שאלות עם להתמודד  לתלמידים

הבחירה היא של התלמיד בשעת -האשכולתושאלאחתמלענותעלכל/היכוללמיד/הת

המבחן . זה, בפרק המתקשים הבחינהלתלמידים חלקי כל על לענות לסיים מאד כדאי

תשובהבבחירתשאלתהאשכולובניסוחולבסוףלשובולהתעמק,האחרים

אתמילותההוראההנהוגותבמבחנים.מומלץלהרגילאתחשובלהבהירלתלמידים .5

 אתמילותההוראהבכלשאלה.להדגישהתלמידים

צורתהתשאול: .6

(:אנוממליציםלהנחותאתהתלמידלחפשקשרבסס)הסבר,הצג,צייןצורתהתשאול:

תלמידים) "ציין".החלקאתהביסוסבקטע,לסמןאותובמרקר,ורקאזלהתחיללענותעל
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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

.זותשובהולקשרלבסס.ישלבחוראתהתשובההנכונהביותר,להסבירה,נכונות

 .הגדרתהמושגבמילותיהםשלהתלמידים–הצג

ביסוס+קישור.=הבהרתהקשרביןהמושגלביןהאירוע.תשובהמלאהלחלקזהתכלול–הסבר 

לאתרבשאלה/ההקשוריםלמושגאותוהתבקשלמרכיביםבאירוע/תמתייחס/ההתלמיד:ביסוס

ואפשרמדויקלציטוטחובהאין,כלומר)/מילותיהאועלידיציטוטכתיבתםבמילותיוע"י

עליו-התלמידמצטטאם.בקטע(הביסוסאתהמסכמותהתלמידשלבמיליםלהשיבבהחלט

לתתאיןכןכמונקודותאחריה.3לצטטאתמלואהמשפטולארקאתהמילההראשונהעם

ואותםביותרהרלוונטייםשהםשנייםאומשפט/חציעמוד.ישלאתרשלמהפסקהשלציטוט

.צטטל



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

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

.(לשםהמושגמהקטע)ולארקהציטוט

 הרלבנטיבטקסט,לאיוכלותלמידיםשלאידעולהציגאתהמושגאולאזיהואתהמשפט

 לקשרוהיטב.הקישורחייבלקשרביןהביסוסלאחדהרכיביםשנכתבובהצגתהמושג.

 ,גםאםקייםביסוסבמקרהשלטעותבזיהויובהצגתהמושג,התשובהאינהמזכהבניקודכלל

 נכוןמןהטקסט.
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 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

השאלהאותהעללהדגישבפניהתלמידיםשאיןלענותשתיתשובותיש.התלמידשכתבהראשונה

 .נכונותאפשריותתשובותשתיקיימותאםגם

 חלק ראשון -פרק שני : שאלות ידע פשוטות  .ב

 הנחיות כלליות:

)מילת הסבראוהצג,משתמשיםבשתיצורותתשאול:ידע פשוטותבפרקב'שלהמבחןבשאלות

הוראהאחת(.

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

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

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

כלומר:בחלקזהשלהבחינההצגתהמושגכוללתגםאתציוןשמושלהמושגלפניהגדרתווגםאת

הידעלגביהמושגעליונשאלוהתלמידים.

שנימאפיינים של מושג או פריט ידע/ לקשר מסויםהתלמידמתבקשלהתייחסל–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

ואה.במקרהכזהתשובהמלאהתכלולאתהצגתהמדד)הקריטריון(באופןברור,ותציגכיצדהשו

הואבאלידיביטויבשניהפריטיםאשרביניהםמשווים.

*בפרקזהאםלאצויןבשאלהמספרהפריטיםשאליהםהיאמתייחסתישלכתובשניפריטים

שניביטוייםלפחות(אםהתלמידנדרשלפחות)למשלאםנכתבביטויים/מאפיינים/להתייחסל

להצגהשלמספרכלשהושלמאפיינים,יבדקוהמאפייניםהראשוניםשכתב.בכלזאת,לעתיםלפי

אופיהתשובהמתייחסיםמעריכיהבחינהגםלפריטאחדנוסףבתשובה.לכן,מומלץלהנחותאת

)למשלנייםהטוביםיבדקומס'הפריטיםהמבוקש+פריטנוסףמשוםשהשלהתייחסלהתלמידים

(.n+1כלומר-אםנדרשושנימאפייניםאושניהבדלים,לכתובשלושה–
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 אשכולות -חלק שני-שאלות ידע מורכבות 

הנחיות כלליות:

נבדקים;ידע,הבנהואינטגרציהביןנושאים/מושגיםידע מורכבותשלפרקבבשאלותבחלקהשני

אלושאלותאינטגרטיביות,והןמורכבותיותרלארקבגללמספרהמטלות)שתימטלותשונים

בתוךהשאלה(אלאגםמבחינתהמיומנויותוהתכניםהנדרשיםבהן.

,כלומרכ"שאלותמדרגה":השאלותמנוסחותהסברוהצג:משניחלקיםמורכבות השאלות

כלשהיביןשניאינטגרציהן,ונדרשתהתשובהלחלקהשנימתבססתעלהתשובהלחלקהראשו

נושאיםמתכניתהלימודים.

כאמורהחלמקיץתשע"חבתוךכלשאלתאשכולשניהמושגיםיכוליםלהופיעבאחתמשתי

,מושגמכלללהיפךדרכים:כבעברמושגמןהאשכולוקישורולמושגמכללנושאיההיבחנות,וגם

זאתעלמנתלאפשרמגווןשאלותנרחביותרבחלקזהההיבחנותוקישורולמושגמהאשכול.נושאי

(למושגהאשכולללאקשר60%שיטתהניקודבשאלהזותיתןניקודרביותר)שלהבחינה.

למיקומובשאלה.



מורכבתב ידע לשאלת רצוי להנחות את התלמיד להציג את שני המושגים משני חלקי תשובה

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

שלהשניהראשוןשלהשאלהישלענותעלפיההנחיהשלשאלתידעפשוטה)ההוראה:הצג(.בחלק

 מטלות: שתי -אחתהשאלהישנן המושגים(, בין הסברהקשר )לצורך נוסף -שניההצגתמושג

 חלקי המושגיםהמופיעיםבשני שני בין למרותשאיןקישור כלומר,  השאלה)ההוראה:הסבר(.

קישור השאלה של בחלקהשני תאפשר הגדרתו הנוסף, אתהמושג גלויהבשאלהלהציג דרישה

מטלות( שלוש )ס"כ המושגים. בין יותר מלא . שנילכן, את להציג התלמיד את להנחות רצוי

ל ואז השאלה, חלקי משני ההמושגים את המושושיקערוך שני בין גים.ר

: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. 
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."הסבר"והוראת"הצג"הוראת–בשאלהשתיהוראותנפרדות

 .הגדרתהמושגבמילותיהםשלהתלמידים–הצג

ביסוסמתוךהקטעוקישורביןהצגתהבהרתהקשרביןהמושגוביןהקטע.כלומר:–הסבר 

המושגוביןהחלקיםהרלוונטייםבקטע.

ישלהנחותאתהתלמידיםלהשיבעלהחלקהראשוןשלשתיהשאלותעלבסיסהידעשרכשו,ללא

שני בשלב ורק לקטע -קשר את למושגכללקרוא אחד "עוגן" לפחות בתוכו ולאתר הקטע

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 

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

פעמיםרבותמספר"עוגנים"לכלמושגהמופיענמצאיםבטקסטיםאלה,כראוי בינו לבין המושג. 

מספראפשרויותלבסס בדרךכלל, לתלמידיש, לפיכך, בשאלות. מתוךהטקסט. יש אתהמושג

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

, להגדיר את המושג ואז לקשור בין לכל מושג שהתבקשמהותי )המתייחס למרכיב ברור( אחד 

להעתיקקטעשלם/פסקהשלמהאלאאיןכאמור:. ההגדרה שהציג ובין אחד העוגנים שבטקסט

 ...נקודות3עםמשפטשלהתחלהלהעתיקאיןמשפטאחדאושניים.

להתייחסלטענת)עמדת(הכותב/ת)להציגהאולהציגיכולהאחתמןהשאלותבחלקזהלעתים.2

תשובה בכתיבת לדייק התלמידים של ליבם תשומת את להפנות יש לה(. המנוגדת העמדה . את

אתהתלמידים נדרשים להבין מהי עמדת הכותב/ת  מציגים רבים תלמידים אליה. ולהתייחס

להדגיששתשובהמלאהתכלול חשוב למציאתהעוגניםוההסבריםבטקסט. ועובריםמיד המושג

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

בצורתביסוסוקישור.תהכותבד/הלכתובאתהנימוקלעמדלאחרמכןעלהתלמי

התשובהתיבדק–אפשריותתשובותשתימסוימתבשאלהה/כתבה/תלמידבפרקזהאם

.הראשונה
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 פרק רביעי:  .ד

 שאלות בנושא הרצף הדתי והרצף הלאומי 

תינתןלבחירהשאלהאחתמתוךשתיים:האחתבנושאהרצףהדתי,והשנייהבנושאבחלקזה

זה בנושא המושגים את להכיר ידרשו התלמידים השאלה על לענות מנת על הלאומי. הרצף

ולהביןאתיישומםבהתאםלאירועאקטואלי.הנחיותמפורטותנוספותודוגמאלדרךהתשאול

מובאתרמפמ"רסמוךלתחילתשנתהלימודים.יועברובהשתלמויותמוריםויפורס

 

  שאלות עמדה

הנחיותכלליות:

:ולנקוטעמדהאישיתנדרשהתלמידללמודאתמיומנותבנייתהטיעון-בשאלהזו



טיעון=טענה+נימוקים)+מסקנה(.





ב עמדה שאלת על לענות התלמיד חלקים:ארבעהעל

 על להתבסס חייבת הטענה  התלמטענה: על בשאלה, שמופיעה במחלוקת השנויה ידיםהסוגיה

ה עמדה בטענה, התומכת עמדה להלהציג האישיתמתנגדת עמדתו ואת , חשוב. העמדה בהצגת

 התלבטות: ולא עמדה להציג בעד"אני בקטעהמוצגתהטענה+ או" נגד"אני המוצגתהטענה+

".נגדאני"או"בעד"אנירקלענותאין".בקטע

.נימוקבעדונימוקנגד-אתהטענה)עמדה(ניתןלבססמוקים:נימוקיםשבאמצעותםנישני

נדרשלכתובשנינימוקיםנפרדיםושונים,כלנימוקמציגמושגאחרבאזרחות,ומקשרביןהמושג

)לאבהכרחמתוךאזרחותבשיעורישנלמדאומושגנושאעלמבוססהנימוקלתתישוביןהטענה.

  .כליהעזראומחווןהמושגים(

 

 המלצות כיצד להנחות את התלמידים: –שלבים בבניית תשובה 

שלבמקדים:

 זיהויהנושאהמרכזיבועוסקתהשאלהוהבנתהסוגיההשנויהבמחלוקת .1

הצפתפריטימידעומושגיםשונים,מתוךהחומרשנלמדבשיעוריהאזרחות,הקשורים .2

ורלוונטייםלסוגיהשבמחלוקת;עליהםיוכלהתלמידלבססאתנימוקיולנושאהשאלה

 לטענהשיטען.

  שלילה/נגד[–ע"פסוגיהטענותהאפשריים]תמיכה/בעד–מיוןפריטיהמידעוהמושגים .3

 בחירתהנימוקיםהמשכנעיםביותרבעדונגד .4
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כתיבת התשובה:שלב

 :טענהביחסלסוגיההשנויהבמחלוקתוהצגתהכעמדהנקיטת .א

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

הסוגיה שבמחלוקת.המתאר את 

,כשכלאחדמהםנשעןעלפריטמידעאחדהאחד בעד והאחד נגד -שוניםכתיבתשנינימוקים .ב

 .ידעאותורכשהתלמידבמסגרתלימודיהאזרחותבבירורלמתייחסלפחות,ש

 הקשר אתלהציג  מכן ולאחר/ ערך/ אינטרס/ נושא האזרחי המושג אתבכל נימוק יש להציג  .ג

 .שבמחלוקת סוגיהבין הל המושג בין

.סוגיה שבמחלוקתצריכהלהתייחסישירותלההנמקה-הנמקה:

ו/אועלדוגמאותקונקרטיות,ובלבדעקרוני-יכולהלהתבססעלהסבררעיוניההנמקה

.שימוש נכון בשפת האזרחותשייעשה

העמדהשבהתומךהטיעוןביןלקשרתשובהצריךהתלמידכלאחדמהנימוקים)ההסברים(בב

.אמצעותוהואמבקשלהוכיחאתטענתוובלמד,שביןמושגו,)בעדאונגד(

 .ה מזהים זשונשניההסבריםשנותןהתלמידצריכיםלהיות

את אותו ערכית(כלומרניתןלקשר-)דואמביוולנטיותתשובה ניתןלהציגלשאלתהעמדה

)נגד(.לטיעוןחזקתומך)בעד(ולטיעוןחזקמתנגדהמושג





 


