משרד החינוך – وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית – السكرتارية التربوية
אשכול חברה ורוח  -عنقود المجتمع واالنسان
הפיקוח על הוראת האזרחות – التفتيش على تعليم المدنيات

ז'/אלול/תשע"ז 
 29/08/2017
לכבוד:
מנהלימחוזות 
מפקחיהמחוזות 
מחמ"דים 
מפקחיםכוללים 
מנהליאגפי/מחלקותחינוךברשויותהמקומיות 
מנהליבתיה"סהעליסודיים 
מרכזימקצועאזרחותבבתיה"ס 
מורותומוריםלאזרחות 


חוזר מפמ"ר באזרחות תשע"ח
שלוםרב,
חוזרזהמפרטומאחדאתכללההנחיותהקיימותוהעדכוניםלשנהזואשרפורסמובמהלך
החודשיםהאחרוניםונמצאיםבאתרמפמ"ר. 
לרשותכםצוותהדרכהרחבהיקף,ומגווןהנותןמענהמקצועיבסוגיותשונותברמההביתספרית
וברמההמחוזיתבכלרחביהארץ.כל מורה מתבקש/ת להכיר את מדריך /מדריכת בית הספר
ולעמוד עמו/עמה בקשר .בהתאםלפרסוםתיערךבכלמחוז,לפיצורך,הדרכהמשותפתלמורים
במרכזיהפסג"ה .
חוזריהמפמ"ראינםנשלחיםבדואראלאמתפרסמיםבאתרמפמ"רובאתרהמזכירותהפדגוגית.
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.1תוכנית הלימודים
א .הוראת אזרחות בחטיבת הביניים
תכניתהלימודיםבאזרחותהיאתכניתמשותפתלמערכתהחינוךעלמגזריה:הממלכתי,
הממלכתידתי,הערביוהדרוזי.התוכניתמבוססתעלהכרתהשיטההדמוקרטיתוהמשטר
בישראל,הדגשתאופייהשלישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית,היכרותעםהמשותףלכלמרכיבי
החברההישראליתוהכרהבייחודןשלהקבוצותהחברתיותהשונות .
במסגרתהלמידההמשמעותיתתכניתהלימודיםלחט"במכילהשנימרכיבים;נושאיליבה
ויחידותהעמקה.ההמלצההמרכזיתהיאליצורבכיתהט'למידה מבוססת התנסות,כזושתהיה
רלוונטיתלחייהתלמידים,אקטואלית,מחזקתמעורבות,ומקנהכליםלהתבוננותופעולהבמדינה
ובחברה.המלצת הפיקוח היא להקדיש לנושאי ליבה 42 -שעות הוראה ולנושאי הרחבה
והעמקה 18 -שעות .
חובת הוראה :החל משנת תשס"טמחויבים כל תלמידי כיתות ט' ללמוד אזרחות בהיקף של
שעתיים שבועיות(לימודיחובה,כפישפורסםבחוזרהמנכ"לתשס"ט8/(א)סעיף:3.1-36תכנית
היסוד(הליבה)לחטיבותהבינייםבחינוךהעל-יסודי.ההנחיהמופיעהגםבמתנ"התשע"ח. 
החל משנת הלימודים תשע"ה הוחלט לקיים למידה משמעותית בכל מקצוע ולהרחיב את
השימוש בחלופות בלמידה והערכה.עלכן,חלהחובהעלכלבתיהספר ללמד בכיתה ט' יחידת
העמקהולקיים הערכה חלופיתבמקום מבחן מפמ"ר שהונהג בעבר .איןצורךלהירשםמראש
ליחידתההעמקהשביתהספרבחר.לקראתסוףשנתהלימודיםייערךמדגםביןכלבתיהספר.
בבתיהספרשיעלובמדגםיתבקשוהמוריםלשלוחלפיקוחלהוראתהאזרחותתיעודשל-2
דוגמאותלהערכההחלופית/תוצריםשהתקיימובביתהספר.הודעותלבתיהספרשיעלובמדגם
ישלחובחודשמאיבליוויהנחיותנוספות.
בחירתהנושאיםשליחידתההעמקההיאעלפישיקוליהדעתשלהמורים,בהתאםלהרכב
ההטרוגנישלתלמידיחטיבתהבינייםובהתאמהלמאפייניביתהספר. 
בחירת הנושאים נעשית באחד משני מסלולים:
 .1בחירהבאחתמיחידותההעמקההמוצעותעלידיהפיקוח.
 .2פיתוחיחידתהעמקהביתספרית,בהתאםלנושאיםולהוראותהמופיעיםבתוכניתהלימודים
המותאמתלחט"בובתיאוםעםהמדריכה/המדריךהביתספרי.
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ספרי הלימוד המאושרים בחט"ב
.1ערכיםואזרחים-מכוןון-ליר 
.2אזרחותבמדינתישראל–דודשחר 
.3ישראלדמוקרטית–אבינועםגרנות. 
מורההמלמדעלפיספרזהמחויבלהשליםאתהחסרמתוךמסמךהעדכונים. 


ב .הוראת אזרחות בחטיבה העליונה
החלמשנתתשע"התכניתהלימודיםהמותאמתלחט"עכוללתשלושהמרכיביםלהערכה: 
 .1נושאיליבהואשכולותבחירהלהיבחנות חיצונית.
 .2נושאים(צבועיםבירוק)להרחבהוהעמקההנעשיתעלפישיקוליהדעתשלהמוריםובהתאם
למאפייניביתהספר.
 .3מטלת ביצועלהערכהביתספרית.
ספרי הלימוד המאושרים לחטיבה עליונה
 .1ישראלמדינהיהודיתודמוקרטית/דר'דודשחר,הוצאתכנרת,זמורה-ביתן.
 .2להיותאזרחיםבישראל–במדינהיהודיתודמוקרטית/ורדהאשכנזי,בלההאלפרסון,תמיר
דובי,דנהשטרקמן,משרדהחינוך,המזכירותהפדגוגיתתשע"ו,וגםהדפסהחוזרתתשע"ו.
 .3משטרופוליטיקהבישראל–יסודותהאזרחות/אברהםדיסקין,הוצאתמגי.

לתשומת לבכם -אם יש תכנים מחייבים לבחינה החיצונית אשר אינם מופיעים או אינם
מעודכנים בספר הלימוד בו הנכם משתמשים ,יש להשלימם מתוך פרסומי הפיקוח הנמצאים
באתר מפמ"ר ולהביאם לידיעת התלמידים.
ג .הערכה חלופית בית ספרית -מטלת ביצוע
ההערכההביתספריתבאזרחותהיאמטלתהביצוע.ניתןלבנותמטלתביצועעלכלאחד
מהנושאיםבתוכניתהלימודים.מטלת הביצועמבוססתעליסודותהמקצועולכןניתןלהוביל
תלמידיםלכתיבתמטלתביצועהחלמאמצעהשנההראשונהלהוראתאזרחותלבגרות.
משקלה של מטלת הביצוע באזרחות הוא  20%ומשקל ההערכה החיצונית הוא  .80%
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מטלתהביצועבאזרחותהיאהזדמנותמיוחדתללמידהמשמעותית.ה"אנימאמין"החינוכי-ערכי
עלפיונבנתהמטלתהביצוערואהבמטלהכלישיעזורלתלמידיםלהביןאתמקומםותפקידיהם
כאזרחיםבמדינהובחברה,להלןמטרותהתהליךהלימודי-חינוכישלמטלתהביצוע:
 הבנתהמציאותהחברתיתוהפוליטית.
 הכרהבכךשבמדינתישראלישנןבעיותאזרחיותהנובעותמסיבותשונות.
 הבנתכלליהמשחקהדמוקרטייםוחשיבותערךהמעורבותהאזרחית;הבנהכיכאזרחים
במדינההדמוקרטיתזכותםואףחובתםלהיותמודעיםלבעיות,להתריעעליהן,ולנסות
להביאלפתרונןבדרכיםשונות,לגיטימיות.
 הכרהבזכותושלכלאזרחוזכותהשלכלאזרחית,לפקחעלפעולותהשלטון,לבקרו,כמו
גםלתרוםלחברה,לקחתאחריותעלהמרחבהציבוריולפעולבתוכועלמנתלשפראת
החייםבמדינה.
 הבנתנתיביםלשיפורהמציאות;הכרתתפקידיהםשלרשויותהשלטוןוגופיםציבוריים
שוניםוהבנתהאופןשבוניתןלהיעזרבהםלשיפורהמציאותהאזרחית.
מטלתהביצועבאזרחותמושתתתעלארבעאבנייסודהכרחיות:אקטיביותלימודיתואזרחית,
לימודסוגיה/בעיה אזרחיתעלהיבטיההשוניםואיתורפתרון,כתיבתעבודהועבודת צוות.
מחוון מטלת הביצוע
בשנתהלימודיםתשע"ופרסמנולהערותיכםמחווןמעודכןשלמטלתהביצועבאזרחות(.)20%
מחווןזההואתוצרשלתהליךמשתףשבובתוךדיוניםבמעגליםהולכיםומתרחביםגיבשנואת
מסקנותהבקרהמןהשניםהאחרונות. 
תהליךהחשיבההובילאותנוליצירתשנידגשיםמרכזיים :
.1הרחבת האוטונומיהלעיצובמטלתהביצועוהמחווןהביתספרילמוריביתהספר .
.2הדגשתארבעתמרכיביהיסודשלמטלתהביצועכךשהמחווןיתייחסבצורהברורהלתהליך
עבודת הצוותשלהתלמידיםולביצוע התוצר בפועלכמוגםלהצגת הבעיה האזרחיתשנבחרה
ולעבודה הכתובה .
קישורלמחווןהמחודשלמטלתהביצועמופיעבאתרמפמ"ר.המחווןהואמחווןגנריהמתאים
לכלסוגימטלותהביצוע:מטלתביצועקלאסית,מטלתביצועמשותפת,מטלתביצועלמעורבות
חברתית,מטלתביצועלכתיבתניירעמדה,מטלתביצועלפרקטיקוםשלארגון,מטלתביצוע
המוניטורהמקומי,תלקיטאזרחות.
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לתשומת לבכם:בתחילתתהליךהעבודהחובהלחלקלתלמידיםאתהמחווןעלפיויוערכו,
ולצרפובסיוםהתהליךכנספחאובדףנפרדלמטלתהביצועלקראתבקרה .
במהלךתשע"חמדריכיבתיהספריכירובפגישותעםצוותיהמוריםאתהמחווניםלפיהםעובדים
המוריםואתשיקוליהדעתשהובילוליצירתם.לפיצורךתיערךהדרכתעמיתיםבהתייחס
לעבודותהשמורותבביתהספרמןהשנהשעברה. 
מורים המעונייניםלהובילמטלתביצועמסוגמוניטורמקומימוזמניםלהיעזרבחומריםשפותחו
לשםכךבמרכזלהעצמתהאזרח. 
מוריםהמעונייניםלהובילמטלתביצועמסוגדיבייטמוזמניםלהכיראתהמחווןהמתאיםלה
המפורסםבאתרמפמ"רולהשתתףבהשתלמותייעודיתשמטרתההיכרותעםשיטתהדיבייט
ובנייתמטלתביצועבהתאם. 

תשלוםעלבדיקתמטלתהביצועיתאפשראךורקלמוריםהרשומיםבמאגרהבודקיםבמרב"ד.
הנחיותלהרשמהלמאגרבהמשךשלחוזרזהבחלק2סעיףח'. 
בקרה
כמדישנה,מטלותהביצועצריכותלהיותבדוקותומוכנותלבקרהעדיוםהעצמאות.מועדזהחל
השנהבתאריך:יום רביעי ג אייר .17.4.2018
לתשומת לבכם:
הבקרהתיערךבבתיהספרבאחדמשנימועדים :
מועדראשון:יוםשלישי1.5.2018ט"זבאייר,מועדשני:יוםשלישי8.5.2018כ"גבאייר 
עדיוםב'9.4.2018כ"דבניסןתשע"חתשלחהודעהמאגףבחינותוהפיקוחעלבקרה. 
ההודעהתישלחלביתהספרבדואראלקטרוניובתוכהטופסמקווןלמנהלביתהספרואפשרות
לבחירתהמועדהמתאיםלביתהספר. 
ההודעהתגובהבשיחהטלפוניתשלהמדריךהביתספרילרכזהמקצוע. 
בתיהספרמחויביםלהעביראתכלהנדרשלבקרהעדליוםג'ה24.4.2018-ט'באיירתשע"ח. 
במידהולוחהבחינותשלקיץתשע"חיחייבשינויבמועדיהבקרהנודיעעלכךבאגרתלמורים. 
ציוניההערכההחלופיתבאזרחותידווחולמרב"דלאיאוחרמה20.6.2018-כ"וסיווןהתשע"ח .

בבתי הספר שבבקרה יש לתת ציון לתלמידים רק בתום הבקרה ולאחר אישורה ולא לפני כן.
דיווח על ציוני מטלות הביצוע
ישלהקפידהקפדהיתרהעלדיווחציונימטלתהביצועלכלהתלמידים!ישלעבורעלשמות
התלמידיםבצורהמסודרת,עםרשימותשמיותשלהתלמידיםולחזורולבדוקיותרמפעםאחת
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שציוניכלהתלמידיםנרשמוודווחו.אידיווחשלתלמידעלציוןמטלתהביצועימנעממנולקבל
זכאותלבגרות,עלכןישחשיבותרבהלבדיקתרשוםודיווחכלציוניהתלמידים. 
ד .עולים חדשים
החלמקיץתשע"זתכניהלימודשלהעוליםהחדשיםנגזריםמתוךתכניהלימודשלתכנית
הלימודיםהמעודכנתתשע"א.התכניםמופיעיםבכליעזרלעוליםהחדשיםהדומהלכליהעזרשל
התוכניתהכללית-אםכיבהיקףקטןיותרשלנושאיםלהיבחנות. 
בהתאםלרפורמתהלמידההמשמעותיתהחלמקיץתשע"ובחינתהעוליםמהווה80%ואילו
מטלתביצועלעוליםהחדשיםמהווה .20%
הנחיות לבחינה לקיץ תשע"ח ולחורף תשע"ט נמצאות בתוכנית העולים באתר מפמ"ר:
 תכניהלימודהמחייביםלחורףוקיץתשע"ח
 דוגמאשלבחינהלעוליםהחדשים80%החלמחורףתשע"ז.
 דוגמאשלבחינהלתלמידיםאקסטרניםולנבחנימשנההמהווה20%החלמחורףתשע"ז .
 הנחיותלכתיבתמטלתביצועלעוליםחדשים.
כנהוגתתבצעבקרהגםעלמטלותהביצועלעולים.מטלותהביצועצריכותלהיותבדוקותומוכנות
לבקרהעדיוםהעצמאות.מועדזהחלהשנהבתאריך:יום רביעי ג' אייר .17.4.2018
המוריםהמלמדיםתלמידיםעוליםואינםמכיריםאתמטלתהביצועשנהוגהבאזרחותמתבקשים
להכיראתכללההנחיותלמטלתהביצועהמופיעותבחוזרזההחלותגםעלמטלותהביצועלעולים
החדשים. 
לתשומת לבכם:תלמידיםעוליםחדשיםשבוחריםלגשתלתוכניתהרגילהחייביםלהגישמטלת
ביצוע.תלמידיםאלוזכאיםלקבלאת נקודות הבונוס בבחינה בלבדבהתאםלמפורטבחוזר
מנכ"ל.כתיבת מטלת ביצוע אינה מזכה את התלמיד בנקודות בונוס נוספות .
ספרי הלימוד: 
אזרחות–האתגר/ניסןנווה/הוצאתמט"ח .
עדלהוצאתחומריהוראהמלאיםומתאימיםנוספובבחינתהעוליםקיץתשע"חוחורףתשע"ט
מספרהפניותלספרהלימודלהיותאזרחיםבישראל–במדינהיהודיתודמוקרטית/ורדהאשכנזי,
בלההאלפרסון,תמירדובי,דנהשטרקמן,משרדהחינוך,המזכירותהפדגוגיתתשע"ו/כמוכן
מהדורתתשע"ח.ההפניותמופיעותבכליהעזרלעוליםהחדשים. 
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חומרי הוראה נוספים מומלצים:ניתןלהיעזרולהעשיראתהלמידה,בספריהלימודהמופיעים
בחוזרזההמאושריםלהוראהבחטיבההעליונה,כמוגםבספריהלימודהמאושריםלהוראה
בחטיבתהביניים.חומריהעשרהנוספיםנמצאיםבאתרמט"חלעוליםחדשיםומבוססיםעל
תכניתהפיילוטשהתקיימהעדקיץתשע"ו.חומריההוראהברובםמתאימיםלכליהעזרלעולים
החדשיםוניתןלהיעזרבהםלהעשרתהלמידה .b-olim.cet.ac.il
נושאים לבחינת הבגרות לעולים החדשים  80%אקסטרנים אינטרניים ולבחינת הבגרות 20%
לתלמידים אקסטרנים ולנבחני משנה קיץ תשע"ח
הנושאיםלבחינתהבגרותוההפניותלעמודיםבספריםמופיעיםבכליהעזרלעוליםהחדשים .
לענייןתוספתהניקודבבחינהחלשינויהמופיע בחוזר מנכ"ל.(החוזראינוחלעלתלמידיי"א-י"ב
בשנה"להתשע"ה,עלתלמידיי"בבתשע"וועלתלמידיםשקיבלועדשנה"להתשע"ד(כולל)-
סטטוסהיבחנותשל"עולהחדש"או"עולהותיק).
מבנה בחינת הבגרות  80%לעולים חדשים חורף תשע"ח וקיץ תשע"ח
פרק ראשון:שלוששאלותהכוללות3סעיפיםכלאחת(עלהתלמידלבחורשתישאלותמתוך
השלוש). 
בשונהמשניםקודמותחלשינויבפרקזהשלהבחינה-שאלות1ו2-נשארותכבעבר,שאלה3–
סעיפיםא'וב'כבעבר,סעיףג'תהיהשאלתאירוע(12נקודות) 
פרק שני:שאלותידעפשוט(עלהתלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות). 
סה"כעלהתלמידלהשיבעל5שאלותמתוך8שאלותהבחינה,בהתאםלהנחיותבכלפרק .
דוגמאלבחינהבמודלזהנמצאתבאתרמפמ"ר .
מבנה בחינת הבגרות  20%לעולים חדשים אקסטרנים ונבחני משנה קיץ תשע"ח:
פרק אחד :שלושמביןהשאלות.1-5לכלשאלה33נקודותושליש. 
ה .השכלה כללית
החלמשנה"לתשע"החלהבחטיבההעליונהחובתלמידתמקצועותלהשכלהכללית-תנאי
לזכאותלתעודתבגרות. 
אנוממליציםלהכירוללמדבמסגרתהשכלהכלליתאת:אתגרהרווחהבישראליחידותנוספות
נמצאותבאתרהמטהלחינוךאזרחיוחייםמשותפים 
להיכרותכםיחידתהשכלהכלליתמקוונתמיוחדתשפותחהבעקבותמחקרופיתוחמשותףבין
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ישראלוגרמניה.שםהיחידה:"מפהלשם"והיאעוסקתבנושאהגירה.

 



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

במקצועהאזרחותקיימותשתימסגרותמרכזיותהמפעילותתכניותהוראה-למידה-הערכה
המאפשרותלהמיראתתכניתהלימודיםבאזרחותבהיקףשל2יח"ל(גםהיבחנותוגםמטלת
ביצוע). 
שתיהמסגרותמבוססותעלתכניתהלימודים(תכניםומיומנויות),אךמאפשרותדגשיםנוספים
ודרכיהערכהחילופיות .


 .1תכנית תמ"ר
התכניתפועלתבמסגרתהמזכירותהפדגוגית .
במסגרתתכניתזוקיימיםשלושהמסלולים :
מסלולחקר,מסלולמיזםחקרומסלול"לומדעצמאי" 
הצטרפותלתכניתמותניתבעמידהבתנאיסף*,טעונהאישורמראששלהפיקוחעללימודיהאזרחות
ומחייבתהדרכהצמודהוהשתתפותבהשתלמותייעודיתבאזרחות .
*תנאיהסףמפורטיםבאתרהמפמ"ר 
.i

מסלול חקר:

במסלולזהמושםדגשעלהקנייתמיומנויותחקר.בנוסףלתכניםרוכשיםהתלמידיםמיומנויותחקר
בסיסיותוכותביםעבודתחקרבהיקףשל1יח"ל,שמוערכתגםע"יבוחןחיצוני.בנוסףהםנבחנים
בבחינהבית-ספריתבאישורמפמ"ר,הכוללתאתנושאיהלימודומיומנויותחקרשנקבעומראשע"י
הפיקוח.ניתןלהכיראתתוכניתהחקרבאתר. 
.ii

מסלול מיזם-חקר

במסלולזהמושםדגשעלהקנייתמיומנויותחקרומיומנויותשלמעורבותועשייהאזרחית-חברתית
(התמודדותעםבעיותאזרחיותוביצועתוצריםאזרחיים).במסגרתהתכניתרוכשיםהתלמידים
מיומנויותאלהוכותביםמיזם-חקרבהיקףשל1יח"ל,שמוערךגםע"יבוחןחיצוני.בנוסףהם
נבחניםבבחינהביתספריתבאישורמפמ"ר,הכוללתאתנושאיהלימוד,מיומנויותחקרומיומנויות
הקשורותלביצועתוצריםאזרחייםכפישהוגדרומראשע"יהפיקוח.פירוטבטבלהשלהלן 
ניתןלהכיראתתוכניתמיזםהחקרבאתר. 
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.iii

מסלול "לומד עצמאי"

מסלולזהמבקשלהקנותולטפחאתמיומנויותהתלמידכלומדעצמאי.התכנית,הנמשכתעלפני
שנתיים,הינהבעלתשנימרכיבים-מרכיבאחידבעליסודותמשותפיםבתוכןובמיומנויותלכל
בתיה"סומרכיבמשתנה.המרכיבהאחידבעלהיסודותהמשותפים,הנלמדבשנההראשונה,מוערך
בבחינהביתספריתבאישורמפמ"ר,שבהיינתןדגשבצדהידעגםעלמיומנויות'לומדעצמאי'
באזרחות,בכללזאת,ניתוחמקורותחקיקתייםומשפטיים,ניתוחביקורתישלמקורותתקשורתיים,
ניתוחאזרחימורכבשלהמציאותהאקטואליתוגיבושוהבעתעמדה.
דגשיהבחינהבתחוםהמיומנותוהידעיעצבואתההוראהבכיתותבשנההראשונהואמוריםלשקףאת
תהליךהלמידהשלהתלמידים.
המרכיב הנוסף בתכנית ,הנעשה בשנההשנייה,הינו מרכיבייחודי-ביתספרי ,שבו בוחרים המורים,
בליווי המדריך ,הן את הנושא/ים והן את המיומנויות של התלמיד 'כלומד עצמאי' בהם יבקשו
להעמיק .הבחירה תאפשר ביטוי ייחודי המתחשב ברצונו והעדפותיו המקצועיות של המורה ,באופי
התלמידים ,ובדגשיו הייחודיים של בית הספר .מטלות ההערכה של שנה ב' ,שיבטאו את הלמידה
הייחודית,יוערכוהןעלידיהמורה,והןעלידיהערכהחיצוניתויהוואתיחידתהלימודהשנייה.
ניתןלהכיראתתוכנית"לומדעצמאי"באתר.


צוות מדריכי תוכנית תמ"ר
נעמהסורקיס-קוניץ:רכזתהערכהחלופית052-6176641 
שאדיהייב-מדריךלחקרבמגזרהערבי050-2712304



naamask@gmail.com


תמירלוי-סבג-מדריךלחקרולמיזם-חקרבמגזרהיהודי050-4551477

shadi2@walla.com 
levyt10@walla.com

וורודסבאח-מדריכהלמיזםחקרבמגזרהערבי052-6547998wsabbah10@yahoo.com
אריקפרידמן-מדריךלתכנית"לומדעצמאי"052-4588499

friedman.arik@gmail.com
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תוכנית תמ"ר באזרחות תשע"ח – תשע"ט

שנה א

התכנית:

חקר

מיזם חקר

לומד עצמאי

נושאים

ע"פ מסמך הלימה תמ"ר

ע"פ מסמך הלימה תמ"ר

ע"פ מסמך הלימה תמ"ר

מיומנויות וערכים

מיומנויות חקר

מיומנויות חקר ומיומנויות
איתור וניתוח סוגיות ערכיות
ובעיות אזרחיות

מיומנויות וערכים של לומד
עצמאי
עיסוק בסוגיות ערכיות
ובעיות אזרחיות

איך?

מבחן בי"ס באישור
מפמ"ר.
הכולל נושאי לימוד,
ומיומנויות חקר.
המבחן נבדק ע"י המורים
והציון טעון אישור הפיקוח
לאחר דגימה

מתי?

עד מועד בחינת הבגרות

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
עד מועד בחינת הבגרות

מבחן בי"ס באישור מפמ"ר
הכולל נושאי לימוד,
מיומנויות של לומד עצמאי
שיפורטו מראש.
המבחן נבדק ע"י המורים
והציון טעון אישור הפיקוח
לאחר דגימה
עד מועד בחינת הבגרות

באזרחות באותה שנה

באזרחות באותה שנה

באזרחות באותה שנה

30%

30%

30%

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

הערכה פנימית של

הערכה פנימית של משימות

הערכה פנימית של מטלות

משימות חקר

חקר

לומד עצמאי

בליווי הפיקוח

וביצוע בליווי הפיקוח

בליווי הפיקוח

מתי?

במהלך השנה

במהלך השנה

במהלך השנה

מרכיב

משקל

20%

20%

20%

שני

מי?

המורה

המורה

המורה

דרכי

מרכיב

הערכה

ראשון

משקל
מי?

איך?

הערות
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שנה ב
התכנית:

חקר

מיזם חקר

לומד עצמאי

נושאים

העמקה באחד הנושאים

בעיה אזרחית

העמקה נושאית באישור
הפיקוח

מיומנויות וערכים

מיומנויות חקר  +רפלקציה

מיומנויות חקר וביצוע +
פרזנטציה

מיומנויות לומד עצמאי
וערכים לפי בחירת ביה"ס
באישור הפיקוח

מתי?

כתיבת עבודת חקר
ע"פ מחוון
לאחר אישור הפיקוח
להצעת עבודה
עד חודש לפני בחינת
הבגרות

כתיבת מיזם חקר ע"פ מחוון
לאחר אישור הפיקוח
להצעת המיזם

כתיבת מטלת הערכה ע"פ
בחירת בי"ס בליווי ואישור
הפיקוח

עד חודש לפני בחינת
הבגרות

עד חודש לפני בחינת
הבגרות

משקל

20%

20%

30%

מי?

המורה

המורה

המורה

איך?

מרכיב

הערות

ראשון
הערכה חיצונית של התהליך
ושל העבודה

הערכה חיצונית של התהליך
ושל העבודה
(כולל מפגש של מעריך-
תלמידים)

מתי?

סוף שנה ב'

סוף שנה ב'

סוף שנה ב'

משקל

30%

30%

20%

מי?

מעריך חיצוני

מעריך חיצוני

מעריך חיצוני

איך?

הערכה חיצונית של
העבודה

דרכי
הערכה
מרכיב
שני



.2תכנית "חלוצי הערכה"
התכניתפועלתבמסגרתהמנהלהפדגוגי .
במסגרתתכניתהלמידההמשמעותית,בתי"סיכוליםלהציעתכניתלימודיםחלופיתבהיקףשל2
יח"להכוללתהערכהחלופיתמתאימה .
התכניתמבוססתעלתכניתהלימודיםבאזרחות,עםדגשיםעלערכים,מיומנויותלמידה
ואסטרטגיותהוראה,המקדמיםלמידהמשמעותית,ייחודייםלביה"סומותאמיםלתלמידים .
ההצטרפותלתכניתטעונהאישורשלועדתהיגוימטעםהמנהלהפדגוגי,ע"פקריטריוניםשנקבעו
לכללמקצועותהלימודומותניתבאישורהפיקוחעלהאזרחות.ניתןלהכיראתתוכניתחלוצי
הערכהבאתרהמנהלהפדגוגי. 
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המדריכים בתכנית:
נעמהסורקיס-קוניץ:רכזתהערכהחלופיתבאזרחות0526176641 naamask@gmail.com
אריקפרידמן:חלוציהערכהותכנית"לומדעצמאי"  friedman.arik@gmail.com 0524588499
שלומיתדמסקי–כהן:חלוציהערכה0506578716 shlomitdc@gmail.com

ז .עבודות גמר באזרחות
עבודתהגמרבאזרחותהיאעבודהמחקרית–מדעית,אותהמכיניםתלמידיםהמבקשיםלהרחיב
ולהעמיקאתידיעותיהםבתחומים/הנושאיםהשוניםשלהמקצועולהתנסותבתהליכיהמחקר
האופיינייםלהם-אםבעבודהמחקרית-כמותית,אובעבודתעיונית-תיאורטית(זאתבנוסף
ליחידותהחובה) .
מכיווןשמקצועהאזרחותשואבמדיסציפלינותשונות(מדעיהמדינה,משפטים,סוציולוגיה,
פילוסופיהוכו')ישלהתאיםאתסוגהעבודהלנושאולשאלתהחקר .
הכנתהעבודהוהמחקרמאפשריםלתלמידיםהיכרותמקרובשלתחום-מדעיזה,ושלדרכי
העבודהוהמחקרהמייחדיםאותו .
עבודתהגמרהיאעבודהעצמית,אותהמכיןתלמידבהנחייתושלמנחהחוקר,מומחהלנושא
ולתחוםבוהתלמידמבקשלעסוק .
עלעבודתהגמרלעמודבכלליםובהנחיותלכתיבתעבודתגמרכפישמופיעיםבאתר הפיקוח על
עבודות-הגמר 
פרטים נוספים :טובהשפיצר–מדריכהלעבודותגמרבאזרחות tova9@netvision.net.il
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ח .הרחבה /הגבר  5יח"ל באזרחות
מזהמספרשניםקיימתאפשרותללימודיאזרחותבהיקף5יחידותלימוד.מגמתאזרחותתורמת
להנהגהערכיתשלבניהנוערולחינוךאזרחי.תכניההוראהמטפחיםחשיבהביקורתית,אחריות
ציבוריתורגישותחברתית.תלמידיהמגמותמשתתפיםגםבפעילויותייחודיות.
מבנה הלימודים במגמה החל מקיץ תשע"ז:
2יחידותחובה(כמולכללהתלמידים),2יחידותעיוניות-70%מהציוןהסופי-35%לכליחידה.
מתוכן:יחידהאחתבנושאמדיניותכלכליתחברתיתבישראל-הערכהחיצוניתלכלתלמידי
המגמה-מבחןמפמ"ר.יחידהאחתלהערכהפנימיתמבין2הנושאיםהבאים:דת,חברהומדינה;
הערביםוהדרוזיםבישראל.כלביתספרבוחראיזהנושאללמד .
מבחןהמפמ"רשליחידתההגבר"חברהוכלכלה".יתקייםהשנהבתאריךשבותארךהבחינהשל
2יחידותלימוד. 
יחידהנוספתהיאיחידהשלמיזם-עבודתחקרמעשית,מטלתביצועמורחבת-שערכה30%
מהציוןהסופי:העבודהמתבצעתבקבוצותויכולהלעסוקבכלאחדמהנושאיםהנלמדיםבמסגרת
יחידותהחובה .
המוריםהמלמדיםבמגמותהאזרחותעובריםהשתלמותבנושאזהבמשךהשנה. 
לפרטים נוספים:ישלפנותלצאלהשחם 

 tseela74@gmail.com


כיתות ייחודיות במגמת אזרחות:
בירושליםפועלתמגמהעל-אזוריתלאזרחות.המגמהמיועדתלתלמידיםשלושתזרמיהחינוך–
ממלכתי,ממלכתידתיוממלכתיערבי,ומלמדיםבהמוריםמשלושתהזרמיםהללו .
התכניתכוללת3יח"ל :
חברהוכלכלה–דגשעלהמצבבעירירושלים,הערביםבישראל–דגשעלהמצבבירושלים ,
כתיבתמיזם–התמקדותבבעיותאזרחיותבירושלים .
לפרטיםוהרשמה:אלישבעכהן e7co@hotmail.com
בשנה"לתשע"הנפתחהלראשונהכיתהוירטואליתללימודייחידותההגברבאזרחותהמיועדת
לתלמידיםמכלרחביהארץ.הכיתהמופעלתבתיכוןהווירטואלישלמשרדהחינוךומט"ח.
הלימודיםבכיתהמתקיימיםבלמידהסינכרוניתוא-סינכרוניתשבועית,וכןבמספרמפגשיםפנים-
אל-פניםבמהלךהשנה.פרטיםאודותהרשמהלשנתהלימודיםתשע"חניתןלמצואכאן .
המעונייניםלהצטרףלתוכניתבשנההבאהמוזמניםלפנותלמדריכההארציתהמרכזתנושאזה: 
צאלהשחם,.tseela74@gmail.com 
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 .2בחינות הבגרות קיץ תשע"ח חורף תשע"ט
א .נושאים מחייבים -כלי עזר -לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים
נושאיהלימודהמחייביםלהיבחנותבקיץתשע"ח-חורףתשע"טמפורטיםבכליהעזרונגזרים
מתוכניתההלימהשלתוכניתהלימודיםתשע"א.
שימו לב -כליהעזרעודכןבנושאעבריינותפוליטית,ובנושא עמדותשונותלגביאופייההרצוישל
מדינתישראל. 
נושאהעבריינותהפוליטיתמשליםנושאקייםומחייבלהיבחנותהחלמקיץתשע"ח. 
נושאאופייההרצוישלמדינתישראליופיעבשלבראשוןבחלקד'שלהבחינההחלממועד חורף
תשע"ט.הנחיותמפורטותעלדרךהתשאוליועברובהשתלמויותמוריםויפורסמובאתרמפמ"ר. 
נושאיהלימודודרכיהיבחנותלתלמידיםאקסטרניםולנבחנימשנה--20%מפורטיםבאתר
מפמ"ר. 
שאלות האשכול
הוראתהאשכולותהמופיעיםבכליהעזרתסתמךעלחומריהלימודהקיימיםבספריהלימוד. 
שימו לב-החלמקיץתשע"ח,בחלק ב'שלהבחינה,בתוךכלשאלתאשכולשניהמושגיםיכולים
להופיעבאחתמשתידרכים:כבעברמושגמןהאשכולוקישורולמושגמכללנושאיההיבחנות,וגם
להיפך,מושגמכללנושאיההיבחנותוקישורולמושגמהאשכול.זאתעלמנתלאפשרמגווןשאלות
נרחביותרבחלקזהשלהבחינה. 
שיטתהניקודבשאלהזונשארתכפישהייתהוכךגםההנחיותלכתיבתתשובה. 
דוגמאלשאלהובהמושגמכללהחומרוקישורולמושגמןהאשכול: 
הצגאתתפקיד הכנסת כמייצגת  
הסברכיצדשיטת הממשל הפרלמנטרית מחזקתתפקידזה  

שאלת עמ"ר -שאלת עמדה
שאלותעמ"רהמשולבותבבחינותהבגרותבמקצועותהלימודהשוניםמקדמותלמידה,הוראה
והערכההמעמיקותאתהערך,המעורבותוהרלוונטיותשלהלמידה.הדברבאלידיביטויבפיתוח
המקצועי,בשיחבכיתהובמשקלהולךומתרחבלשאלותהעמ"רבבחינותהבגרות.עיקרהמטרה
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שלשאלותהעמ"רהיאהלמידהבכיתה,לכןתשובותמתאימותהןאלההמבוססותעלעולםהידע
שלתחוםהדעת. 
מאמריםבנושאחינוךערכיוהוראתעמ"רניתןלמצואבאתרמפמ"ר .
לשאלותנוספותבכלתחומיהדעתוהיכרותעםשאלותהעמ"רבמקצועותהשוניםמוזמנים
לחממההפדגוגיתבאתרהמזכירותהפדגוגית.
החלמקיץתשע"חהתלמידיםיתבקשובחלק ד'שלהבחינה(11נק')לענות על שאלת עמדה אחת
חובה(מתוךשתיים)ועלשאלתחציאירועאחת(מתוךשלוש).
שימו לב -השינויחלממועדהקיץולכן במועדחורףתשע"חשאלתהעמדהאיננהשאלתחובהואין
שינויבצורתהתשאולשהייתהנהוגהבעבר.
שאלת עמ"ר בבחינת הבגרות באזרחות
כאמורשאלתהעמדהמקיץתשע"חואילךהיאשאלת עמ"ר(ערך,מעורבות,רלוונטיות-בלמידה)
בההתלמידיםמתבקשיםלהביעאתדעתםהאישיתעלנושאשבמחלוקתולנמקאתבחירתם.
לשאלה זו ארבעה שלבים:הצגתטענה,הצגתנימוקברורבעדהטענה,הצגתנימוקברורנגד
הטענה,הצדקתהנימוקהמשכנעמביןהשנייםעלפינקודתהמבטהאישיתשלהתלמיד. 
חלוקתהניקודבשאלהזוהיא:הצגתטענה,20%כלנימוק(אחדבעדואחדנגד),30%קישורבין
נימוקוביןהשקפתעולמושלהתלמיד.20% 
ישלשיםדגשבתשובהלשאלתעמ"רעלשימושבשפהאזרחיתבכלחלקיהתשובהועלהצגתהידע
הנלמדבכיתה.לכןחשובלהנחותאתהתלמידיםבשאלהזולבססאתהנימוקיםבעדונגד,ואת
הצדקתהנימוקהמשכנעעלמושגים,אינטרסים,ערכיםונושאיםהמופיעיםבתוכניתהלימודים,
בספריהלימודובמחווןהמושגים. 
לעתיםאנונתקליםבבחינותהבגרותבביטוייםשלהסתהאוגזענותנגדקבוצותאויחידים
בחברההישראלית.חשובלהבהירלתלמידיםשביטוייםשלגזענותאוהסתהבחלקכלשהושל
שאלתהעמדהיגרמולפסילתהתשובהכולה. 
דוגמא לשאלת עמ"ר:
פלואור הוא חומר כימי שאינו מצוי ,בדרך כלל ,במים בישראל .בעקבות מחקרים המוכיחים שפלואור מסייע בהגנה על
השיניים הורה משרד הבריאות במדינת ישראל להוסיף פלואור למי השתייה בארץ .יש התומכים במדיניות זו ויש
המתנגדים לה.
א.
ב.
ג.
ד.

הצג את טענתך -הבע את עמדתך בעניין בבירור.
הצג נימוק אחד מרכזי התומך בעמדתך ומתבסס על מושגים /אינטרסים /ערכים /נושאים מתחום האזרחות.
הצג נימוק אחד מרכזי התומך בעמדה הפוכה לעמדתך ומתבסס על מושגים /אינטרסים /ערכים /נושאים
מתחום האזרחות.
הסבר מדוע בחרת לבסס את עמדתכם על הנימוק הראשון ולא על הנימוק השני.
(הסתמך בתשובתך על פרשנות של מציאות ,ערכים בהם אתה מאמין ,העדפות אישיות בתחום הרגשי אישי)
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ב .מחוון מושגי יסוד -כלי עזר למורה
מחווןהמושגיםנועדלמורה.מטרתולמקד,בצורהבהירה,אתהנדרשלהגדרהבסיסיתשלמושגי
היסודבבחינתהבגרות,ולאפשרלכלאחדואחתממוריהאזרחות-המלמדיםעלפיספריהלימוד
השוניםהמאושריםלהוראה–לדברבשפהמשותפת. 
המחווןמתייחסלדרישותבחינתהבגרותבחלקשלזיהויהמושגיםוהצגתםוהואנועדלקדם
שקיפותובהירות,ולוודאשכלרכיביההגדרההמחייביםמוכריםלכללהמורים.הובהרשבהגדרת
המושגיםניתןלהשתמשבמיליםנרדפותנוספות,בלשונושלהתלמיד,ובלשוןספריהלימוד
השוניםכךשיתאימולהגדרהוישקפואתהבנתהמושג.בכלמקרה,אנומבהיריםשכלתשובה
מלאההמופיעהבספריהלימודומתייחסתלכלרכיביהמושגתתקבלבבחינתהבגרות. 
לנוחותכם,נפרסםבהמשךמסמךובוהפניותלמספריהעמודיםבספריהלימודיהשונים. 
אנומבקשיםלהדגישבהוראתהאזרחותאתחשיבותהשללמידהמכוונתהבנה.ככללתהליכי
הוראה-למידה-הערכהבאזרחותמתבססיםעלעקרונותתכניתהלימודיםומטרותיה(תשס"ב
2002ועדכוןתשע"א.)2011תכניתהלימודיםקובעתאתהכרתמושגיהיסודכאחתהמטרותוזאת
בתוךמטרותרבותאחרות,ביניהן:הבנהויישוםשלמושגיהיסודבהקשריםשונים,הבנת
מורכבותהשלהמערכתהפוליטיתוהחברתיתבישראל,יכולתניתוחמקורותועיבודמידע(זיהוי,
מיון,השוואה,ניתוח,מציאתקשרים),יכולתהבחנהביןעובדותודעות,נקיטתעמדותבנושאים
שוניםוניסוחןבתוךדיון,ועוד.בכלמקרה,הבנהויכולתיישוםשלמושגאזרחימתרחשתרק
במפגשעםמציאותהחיים,בתוךהקשרועלידידוגמאות .
הערכתהבחינהמתייחסתלהבנהשמפגיניםהתלמידיםבכתיבתתשובותיהם,וליכולותיהםלבטא
מיומנויותנוספותבבחינההבאותלידיביטויבשאלותהמציגותאירועאקטואליאומאמרטיעוני
שלאנלמדמראש,ובשאלותעמדה.לשםכךנדרשותמןהתלמידמיומנויותשלהבנה,איתור
מידע,הבחנהביןעובדותלדעות,ניתוחהאירועוהצגתובצורתתשובהבמבנהאחר(זיהוי,הצגת
מושג,ביסוסוקישור). 
שימו לב-מצורףעדכוןהמחווןלאחרדיוןבוועדתהמקצוע.המושגיםשבהםחלושינוייעריכהאו
עדכוניםהם: 
.1

הכרזתהעצמאות-רכיבשלישי .

.2

מאפייניםדמוקרטייםשלהמדינההבאיםלידיביטויבהכרזה-רכיבשני. 

.3

לאום-רכיבשלישי. 

.4

מדינתלאוםפוליטית/כללאזרחיה-כלאחדמהרכיבים. 

.5

ההצדקההקולקטיבית-רכיביםראשוןושניושםהמושג. 
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.6

ההצדקהעלפיחשיבותהסולידריות-רכיביםראשוןושלישי .

.7

רצףהעמדות("חלומות")בנושאזהותההרצויהשלהמדינה-הוספתמושגים. 

.8

חוקחינוךממלכתי-חלוקתרכיבים,תוספתאפשרותלרכיבשני. 

.9

חוקיסודותהמשפט-תוספתרכיב .

.10

חוקאיסורגידולחזיר-תוספתרכיב. 

.11

חוקלעשייתדיןבנאציםובעוזריהם-רכיבראשוןושני. 

.12

חוקרשותהשידור-רכיבראשוןושני. 

.13

המיעוטיםבישראל-היכרותעםקבוצותהמיעוטבישראלהיאנושארחב,לגביתיאור
הקבוצותואפיונןתתקבלכלתשובההמופיעהבספרהלימודממנולומד/תהתלמיד/ה. 

.14

ביטוייקבוצותהמיעוטבמרחבהציבוריוהמוסדי-איחודשנימושגיםלמושגאחד. 

.15

שסעלאומיבישראל-הורדתרכיבאחרון. 

.16

דרכיהתמודדותעםהשסעהלאומי-שינוירובהרכיבים. 

.17

הפרדתרשויות-רכיבשני. 

.18

עקרוןשלטוןהחוק-שינויכלהרכיבים. 

.19

אלימותפוליטית-שינוישםהמושג,ושינויהרכיבהראשון. 

.20

תפקידיהכנסת-פיצולמושגלכלתפקיד. 

.21

תפקידיהממשלה-תקנותלשעתחירום-תוספתשלמושגקייםבמחווןגםכאחד
מתפקידיהממשלה. 

מחווןמושגיםמעודכןנמצאבאתרמפמ"ר.

ג .משך הבחינה
לתשומתלבכם:אורךהבחינהבאזרחותהואשעתיים וחצי.
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ד .מבנה הבחינה החיצונית ( 80%השאלון זהה לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים)
 המורהמחויב/תבהוראתאשכולאחד,לבחירתה/לבחירתואולבחירתהצוותהמקצועיבבית
הספר.עםזאת,מוריםאשריבחרולהעמיקביותרמאשכולאחד-יגדילואתאפשרותהבחירהשל
תלמידיהם.
 אשכולותהבחירהיבואולידיביטויבחלקשאלותהידעהמורכבותבבחינה.כלתלמיד/ה
יבחר/תבחרשאלהאחתמתוךחמשתהשאלות.
 בפרקד'תופענהשתישאלותעמדה.במועדחורףתשע"חאיןחובהלענותעלשאלתהעמדה.
הפרקים בבחינה:
פרק ראשון:שאלותאירוע(עלהתלמידלבחוראחתמתוךשתיים). 
פרק שני:שאלותידעפשוט(עלהתלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות). 
שאלותידעמורכב-חמשתאשכולותבחירה(עלהתלמידלבחורשאלהאחתמתוךחמששאלות) .
פרק שלישי:קטעאנסיןאחד(עלהתלמידלבחורשתייםמתוךשלוששאלות) 
פרק רביעי:שאלותאירועעםצדאחדושאלותעמדה. 
סה"כעלהתלמידלהשיבעל9שאלותמתוך20שאלותהבחינה,בהתאםלהנחיותבכלפרק .
ניתןלמצואדוגמאלמבנההבחינהבאתרמפמ"רובנספח1שלחוזרזה .
בנספח 2לחוזרזהמצורףמסמך ההמלצות וההנחיות לכתיבת תשובות מלאות בבחינה. 
ה .הנחיות למבחן מותאם  80%באזרחות
עלהתלמידלענותעלשלושהפרקיםמתוךארבעתהפרקיםשלהבחינה .
פרקא'ופרקב'-חובה.לפיההנחיותבשאלוןהבגרותלכללהתלמידים .
לבחירתהתלמידפרקג'אופרקד'.שתישאלותמפרקאחדבלבדלפיההנחיותבשאלוןהבגרות
לכללהתלמידיםבפרקשנבחר(לאניתןלענותעלשאלהאחתמפרקג'ושאלהאחתמפרקד') .
כלומר:התלמידעונהעלשבע()7שאלות,משלושהפרקיםא'+ב'+ג'אוד' .
לכלשאלה14נקודות+2נקודותבונוס.חלוקתהניקוד:ניקודשווהלכלהשאלות .
14נקודותלכלשאלה.=7*1498+2נקודותבונוס=.100 
חשוב לדעת:
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אםתלמידמוותרעלהזכותלמבחןמותאםחובהלהורידאתהמדבקהשל"מבחןמותאם"
ממחברתושלהתלמיד,ולשלוחאתהמחברתכמחברתרגילהלכלדבראולהכניסאתהמחברת
לחבילתמחברותרגילות .
לשאלון  20%לתלמידים אקסטרנים ולנבחני משנה -אין התאמת מותאם.
ו .מבחן מותאם לעולים חדשים (אינטרניים ואקסטרנים)
במבחןהבגרותשניחלקים .
חלקא':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךשלוששאלות(כמושארהתלמידים) 
אבלעלהתלמידלענותרקעלשניסעיפיםבלבדמתוךשלושהסעיפיםבכלשאלה. 
הניקודלכלשאלההוא:16נקודותלכלסעיףx2סעיפים=32נקודותלשאלה .
הניקודלשאלותבחלקא'הוא:32נקודות2xשאלות=64נקודות .
חלקב':עלהתלמידלענותעלשתישאלותמתוךחמששאלות .
הניקודלכלשאלההוא:18נקודות .
הניקודלשאלותבחלקב'הוא:18נקודותx2שאלות=36נקודות .
כלומר:התלמידעונהסה"כעלארבעשאלות 
חלקא':שתישאלות,שניסעיפים()2*16בכלשאלה=2*32 64
חלקב':שתישאלות,=2*1836 
חלקא'64נקודות+חלקב'36נקודות=100
ז .הנחיות לביצוע לבחינות בעל-פה לתלמידים בעלי לקויות למידה
תלמידיםבעלילקויותלמידה,שוועדותההתאמהאישרולהםלהיבחןבעל-פה,ייבחנועלידימורי
האזרחותבביתהספר.שיבוץהמוריםיעשהבפיקוחובאחריותמנהלי בתי הספר .
המלצת הפיקוח היא שמורה המעוניין לשמש כבוחן בע"פ באזרחות יעמוד בשני תנאים:
א.המורההגיש/הלבחינותבגרותבאזרחותלפחות4פעמיםבמרוצת5השניםהאחרונות .
ב.המורהבעל/תאישורהשתלמותשנתיתמהמפמ"ר-לפחותמשנה"להתשע"ד. 

ע"פהנחיותאגףהבחינות,הבחינותבעל-פהיתבצעובאותהשיטהעלבסיסשאלוןהבחינהבכתב,
ע"פאותןשאלותשבשאלוןובהתאםלבחירההנדרשתבשאלוןהחיצוני .
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מומלץשהמורההבוחןיבחןבע"פלאיותרמחמישהתלמידיםבשאלון. 
המורההבוחן,אשריבחןאתהתלמידבבחינהבעל-פהלא יהיה המורה המלמדואףהציוןהשנתי
(המסכם)לאיהיהידועלבוחןבעתביצועהבחינה. 
הנבחן יענה בכתב (בראשי פרקים) את התשובות לשאלות עליהן הוא בחר לענות .(הנחיות אלה
אינן חלות על נבחן בעל לקות ראייה או לקות אחרת אשר אינו יכול לכתוב תשובות במחברת
נבחנים). 
המורההבוחןיכתובבמחברתהבחינהאתהתשובותשענההנבחןבע"פ.בהערכתוהמורההבוחן
ישקללאתציוןהבחינהעפ"יהתשובותשנכתבוועלפיההבהרותשנוספובעתהמבחןבע"פ .
המחברותיישמרובביתהספר .
הציוניםידווחו עלגביטופסהמיועדלנבחניםבעלילקויותלמידה. 
לכלשאלהישלכתובבעמודההמתאימהאתהציוןבאחוזים.למשלאםבחלקהראשוןשל
הבחינההתלמידבחראתשאלה2והשיגבה7נקודות-ישלמלאבטופס:שאלה-2ציון.50% 
בתחתיתהטופסאיןלמלאאתהציוןהסופי-ציוןזהמחושבע"יהמרב"ד .
בתוםביצועהבחינהעלהמורההבוחן,להשליםאתהפרטיםהאישייםבצדוהשנישלטופס
הציונים-לצורךביצועתשלוםעלשרותיהבחינהשניתנועלידו. 
ח .הרשמה למאגר מומחים לצורך בחינת תלמידים בעלי התאמות
עלפיהנחיותאגףהבחינות,המוריםהבוחניםבביתספרםתלמידיםבעליהתאמתהיבחנותבעל
פה בבחינות הבגרות ,נדרשים להירשם במאגר המומחים של מרכז הבדיקות של משרד החינוך
(המרב"ד) .אנומבקשיםמכלהמוריםהבוחניםבע"פו/אוהמכיניםלמטלתביצוע להיכנסלאתר
המרב"ד:אתרהמומחיםולעדכןשםאתפרטיכםהאישייםעדסוףדצמבר. 
מרכזהתמיכהשלהמרב"דעומדלרשותכםבטלפון03-5300804ביןהשעות08:00–18:00בימים
א-הוכןביוםששיביןהשעות08:00– .13:00
מוריםשלאיעדכנואתפרטיהםעלוליםשלאלקבלשכרעלעבודתם .
במקרהשלדחיהמנהלתיתבדיקתאישורהמורהתארךמספרימים/שבועותעדלאישורהנדרש. 
עליכםלהשליםהרשמהלמאגרהבודקים 
מוריםשלאירשמולאתרהמומחיםעדל1/02/2018-לאנוכללהבטיחקבלתשכרמתאיםלבדיקת
מטלותביצועבמועדקיץתשע"ז .
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 .3פיתוח מקצועי
א .רישיון הוראה
רישיוןההוראההואשמתירלבעליולעסוקבמקצועההוראהבמערכתהחינוךבישראל.קיימים
מספרתנאיםלמתןרישיוןהוראהבאזרחותהמפורטיםבחוזרמנכ"לסד2/(א)ובאתרמפמ"ר. 
לשאלותנוספות,ניתןלפנות 
לגב'אריאלהברקבטלפון:02-5604744אובמיילarielaba@education.gov.il 
אולגב'איריסאלטרגוטבאמצעותדוא"ל:.Irisgot1@gmail.com
ב .פיתוח מקצועי -השתלמויות
בשנתתשע"חנקייםקורסיםלפיתוחמקצועיברחביהארץ.הפיתוחהמקצועיהשנהיעסוקבמגוון
תחומיםשלפדגוגיהחדשנית,התמקצעותבהובלתמטלתביצוע,וליווימוריםחדשים. 
כללהמוריםחטיבתבינייםוחטיבהעליונהמוזמניםלהירשםלמגווןהקורסיםלפיתוחמקצועי 
לתשומתלבכם-רשימתהקורסיםמתעדכנתמפעםלפעםגםבמהלךשנתהלימודים. 


לפרטיםושאלותניתןלפנותלעינתשושןרפאלי :

 einat_1102@walla.com
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נספח 1
מבנה מבחן הבגרות באזרחות
א.משךהבחינה:שעתייםוחצי .

ב.מבנההשאלוןומפתחהערכה:בשאלוןארבעהפרקים .
פרקראשון( )14X114נקודות 
פרקשני()9X3+()13X140נקודות 
פרקשלישי( )12X224נקודות 
פרקרביעי( )11X222נקודות 
 סה''כ:100נקודות 
על התלמיד לענות על סה"כ  9שאלות מתוך  20שאלות על פי המבנה הבא:
פרק ראשון (  14נקודות)
ענהעלאחתמהשאלות2-1
[אין שינוי במבנה ,בבחירה ובצורת התשאול]
.1אירועבעלשניצדדים(שניסעיפים) 
.2אירועבעלשניצדדים(שניסעיפים) 
פרק שני ( 40נקודות):
ענהבקצרהעלשלושמהשאלות-73(כתובלפחות2-3משפטיםבכלתשובה) 
בפרקזהעליךלענותעלארבעשאלות: 
שלושמהשאלות7-3(לכלשאלה9נקודות) 
ואחת מהשאלות 12-8(לשאלה–13נקודות) .
.3שאלתידעפשוטה .
.4שאלתידעפשוטה .
.5שאלתידעפשוטה .
.6שאלתידעפשוטה .
.7שאלתידעפשוטה.
ענה על אחת מהשאלות ( 12 – 8בהתאם לאחד האשכולות שלמדת)
הפיקוח על הוראת האזרחות ,המזכירות הפדגוגית  ,משרד החינוך
רחוב דבורה הנביאה  2ירושלים  , 91911טלפון  ,02-5603599פקס 02-5603580

עמוד  23מתוך 31

משרד החינוך – وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית – السكرتارية التربوية
אשכול חברה ורוח  -عنقود المجتمع واالنسان
הפיקוח על הוראת האזרחות – التفتيش على تعليم المدنيات

אשכול א' :אשכול העולם היהודי 
.8שאלתידעמורכבתמאשכולהעםהיהודי
אשכול ב' :אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל
.9שאלתידעמורכבתמאשכולתקשורתופוליטיקהבישראל
אשכול ג' :אשכול בחירות ומפלגות
.10שאלתידעמורכבתמאשכולבחירותומפלגות
אשכול ד' :אשכול רשויות מקומיות
.11שאלתידעמורכבתמאשכולרשויותמקומיות 
אשכול ה' :אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון
.12שאלתידעמורכבתמאשכולמעורבותאזרחיתופיקוחעלרשויותהשלטון
פרק שלישי ( 24נקודות ) 
קראבעיוןאתהקטעשלפניך,וענהעלשתייםמהשאלות13-15(לכלשאלה12נקודות) 
שיםלב:בחלקהראשוןשלכלשאלה(הצגתהמושג)עליךלענותעלפימהשלמדת,ולאע"פהקטע
בלבד .
.13שאלהעלהטקסט 
.14שאלהעלהטקסט 
.15שאלהעלהטקסט 
פרק רביעי ( 22נקודות)
ענהעלאחתמהשאלות18-16ועלאחתמהשאלות19-20(לכל שאלה  11-נקודות) 
.16שאלתאירוע(צדאחד) 
.17שאלתאירוע(צדאחד) 
.18שאלתאירוע(צדאחד) 
.19שאלתעמדה 
.20שאלתעמדה 
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נספח 2
ההמלצות וההנחיות למענה על פי פרקי הבחינה וכתיבת תשובות מלאות בבחינה
הערות כלליות:
 .1בחינתהבגרותבכלשנהמתייחסתלאירועיםאקטואלייםשהתרחשובשנההחולפת.מומלץ
לעודדתלמידיםלקרואעיתוניםוללמדאתהתלמידיםלקשראתנושאיהלימודלאירועים
אקטואליים.מומלץ שמורים יכנסו במהלך השנה עם מגוון כתבות מכלי תקשורת ואתרים שונים
לכיתה וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים ובקשר שלהם למושגים הנלמדים בשיעורי
אזרחות.
 .2באזרחותקיימיםחמישהסוגישאלונים(אינטרניים,אקסטרנים,עוליםחדשים,בגרותלוחמים
וחצב-ברק).עלהתלמידיםלהכיראתמבנההבחינהכוללעמודהפתיחה-סמלהשאלון-כך
שיוודאושהםעוניםעלהשאלוןהנכון(במיוחד:אינטרניים/אקסטרנים).
לתשומתלבכםלשאלוןנבחנימשנהואקסטרנייםשלפני הרפורמההוספנועלגביהשאלוןכותרת
מודגשת :
אזרחות
לנבחני משנה ואקסטרניים חסרי מטלת ביצוע
 .3הבחינהכוללתבחירהרבה.מומלץלתלמידיםלעבור על כל שאלות הבחינהלפנישמתחילים
לבחורעלאילושאלותלענות.חשובלהדגיש-התלמיד/ה קובע/ת אילו שאלות יבדקו בבחינה:אם
תלמיד/העונהעליותרשאלותמהנדרשבפרקמסוים,ייבדקורקהשאלותהראשונותאשר
מופיעותבמחברתהבחינה.כךלמשלבחלקא'נבדקתרקהשאלההראשונהשמופיעהבבחינה.
התלמיד ימחק באיקס את השאלות המיותרות שאינו רוצה שיבדקו.
הבחינה נבדקת על פי סדר כתיבת השאלות ע"י התלמיד.
אנו ממליצים להנחות את התלמידים לבדוק בסיום הבחינה שענו סה"כ על  9שאלות.
 .4 בחירה בין שאלות האשכולות-בפרק2שאלותהידעהמורכבהן5שאלותעלפי
אשכולות.מומלץלהכירלתלמידיםאתשםהאשכולשלמדוואתמספרשאלתהאשכולמראש.
מומלץלתלמידיםלהתמודדעםשאלותהאשכולשאליהןהתכוננו.עםזאת תלמיד/היכול/ה
לענותעלכלאחתמשאלותהאשכול-הבחירה היא של התלמיד בשעת המבחן.לתלמידים
המתקשיםבפרקזה,כדאימאדלסייםלענותעלכלחלקיהבחינההאחרים,ולבסוףלשוב
ולהתעמקבבחירתשאלתהאשכולובניסוחתשובה 
 .5חשובלהבהירלתלמידיםאתמילותההוראההנהוגותבמבחנים.מומלץלהרגילאת
התלמידיםלהדגישאתמילותההוראהבכלשאלה.
 .6צורתהתשאול :
צורתהתשאול:ציין,הצג,הסבר(בססקשר):אנוממליציםלהנחותאתהתלמידלחפש
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אתהביסוסבקטע,לסמןאותובמרקר,ורקאזלהתחיללענותעלחלקה"ציין"( .תלמידים
רביםמתחיליםלענותעלשאלהוכשמגיעיםלחלקהביסוסמגליםשאיןביסוסלמושג
שציינו,וממילאכלתשובתםשגויה).
ציין–התלמיד/המזההאתהמושגעליונשאלבשמו-כפישהואמופיעבמחווןמושגיהיסוד .
בשאלותהאירוע[פרקיםא',ד']:המושגהואאחדמתוךקטגוריה:גישה,עיקרון/ערך,זכות,סוג
זכויות,סוגימדיניות,סוגיעבריינות,ביטוי,מאפיין,וכו'.
כאשרהתלמידמתבקשלצייןעקרון-איןלצייןאת"עקרוןזכויותהאדםוהאזרח". 
תשובהשלזכותמסוימתתתקבלרקאםהתלמידנדרשלציין"זכות". 
לעיתיםקיימותשתיתשובותנכונותלאותההשאלה.בתשובתהתלמידאיןלצייןשתיתשובות
נכונות.ישלבחוראתהתשובההנכונהביותר,להסבירה,לבססולקשרתשובהזו .
הצג–הגדרתהמושגבמילותיהםשלהתלמידים.
הסבר –הבהרתהקשרביןהמושגלביןהאירוע.תשובהמלאהלחלקזהתכלול=ביסוס+קישור .
ביסוס:התלמיד/המתייחס/תלמרכיביםבאירועהקשוריםלמושגאותוהתבקש/הלאתרבשאלה
ע"יכתיבתםבמילותיו/מילותיהאועלידיציטוט(כלומר,איןחובהלציטוטמדויקואפשר
בהחלטלהשיבבמיליםשלהתלמידהמסכמותאתהביסוסבקטע).אםהתלמידמצטט-עליו
לצטטאתמלואהמשפטולארקאתהמילההראשונהעם3נקודותאחריה.כמוכןאיןלתת
ציטוטשלפסקהשלמה/חציעמוד.ישלאתרמשפטאושנייםשהםהרלוונטייםביותרואותם
לצטט .

קישור:(נימוק)התלמיד/הצריכ/הלקשרביןההגדרהשלהמושגשהציג/הוביןפריטיהמידע
הכתוביםבטקסט,שאליהםהתייחס/הב"ביסוס".כלומרהקישורהואביןרכיבי"ההצג"לבין
הציטוטמהקטע(ולארקלשםהמושג) .
 תלמידיםשלאידעולהציגאתהמושגאולאזיהואתהמשפטהרלבנטיבטקסט,לאיוכלו
לקשרוהיטב.הקישורחייבלקשרביןהביסוסלאחדהרכיביםשנכתבובהצגתהמושג.
 במקרהשלטעותבזיהויובהצגתהמושג,התשובהאינהמזכהבניקודכלל,גםאםקייםביסוס
נכוןמןהטקסט.
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פירוט ההנחיות על פי פרקי המבחן:
א .פרק ראשון ופרק רביעי :שאלות אירוע
הנחיות כלליות
בפרקא'ובפרקד'שלהבחינהבשאלותהאירוע,נבדקתהמיומנויות:זיהוי המושג(ההוראה:
ציין) ,ידיעת המושג(ההוראה:הצג)ויישוםהידע(ההוראה:הסברהכוללתביסוס וקישור
לאירוע). 
בפרקזה-אםתלמיד/הכתב/הבשאלהשבחר/השתיתשובותאפשריות–תיבדקהתשובה
הראשונהשכתבהתלמיד.ישלהדגישבפניהתלמידיםשאיןלענותשתיתשובותעלאותההשאלה
גםאםקיימותשתיתשובותאפשריותנכונות.
ב .פרק שני  :שאלות ידע פשוטות -חלק ראשון
הנחיות כלליות:
בפרקב'שלהמבחןבשאלותידע פשוטות,משתמשיםבשתיצורותתשאול:הצגאוהסבר.(מילת
הוראהאחת).
הצג -התלמיד עונה בהרחבה ( 2-3משפטים לפחות) על פריט הידע עליו נשאל:מצייןאתהפריט
בהדגשה (ההוראה :ציין) ומפרט את כל הידוע לו על פריט הידע מתוך חומר הלימוד .מומלץ
להרחיב ולהוסיף דוגמאות המעידות על הבנת הנושא או המושג אליו מתייחסת השאלה.
כלומר:בחלקזהשלהבחינההצגתהמושגכוללתגםאתציוןשמושלהמושגלפניהגדרתווגםאת
הידעלגביהמושגעליונשאלוהתלמידים. 
הסבר – התלמיד מתבקש להתייחס למאפיינים של מושג או פריט ידע /לקשר מסוים בין שני
מושגים או ליחסי גומלין ביניהם ,על פי הנדרש בשאלה .כדי לא להגביל לקשר בין שני מושגים
(ולעתיםהשאלותהןגםלאכאלו),לעתיםנדרשתבשאלהזוהשוואה(שאלהבהמתבקשיםלהציג
הבדלים  /נקודות דמיון) יש ללמד את התלמידים לענות בהתאם למדדים (קריטריונים) של
השוואה.במקרהכזהתשובהמלאהתכלולאתהצגתהמדד(הקריטריון)באופןברור,ותציגכיצד
הואבאלידיביטויבשניהפריטיםאשרביניהםמשווים .
*בפרקזהאםלאצויןבשאלהמספרהפריטיםשאליהםהיאמתייחסתישלכתובשניפריטים
לפחות(למשלאםנכתבביטויים/מאפיינים/להתייחסלשניביטוייםלפחות)אםהתלמידנדרש
להצגהשלמספרכלשהושלמאפיינים,יבדקוהמאפייניםהראשוניםשכתב.בכלזאת,לעתיםלפי
אופיהתשובהמתייחסיםמעריכיהבחינהגםלפריטאחדנוסףבתשובה.לכן,מומלץלהנחותאת
התלמידיםלהתייחסלמס'הפריטיםהמבוקש+פריטנוסףמשוםשהשנייםהטוביםיבדקו(למשל
–אםנדרשושנימאפייניםאושניהבדלים,לכתובשלושה-כלומר.)1+n 
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שאלות ידע מורכבות -חלק שני -אשכולות
הנחיות כלליות :
בחלקהשנישלפרקבבשאלותידע מורכבותנבדקים;ידע,הבנהואינטגרציהביןנושאים/מושגים
שוניםאלושאלותאינטגרטיביות,והןמורכבותיותרלארקבגללמספרהמטלות(שתימטלות
בתוךהשאלה)אלאגםמבחינתהמיומנויותוהתכניםהנדרשיםבהן. 
השאלותמורכבות משניחלקים:הצגוהסבר:השאלותמנוסחותכ"שאלותמדרגה",כלומר
התשובהלחלקהשנימתבססתעלהתשובהלחלקהראשון,ונדרשתאינטגרציהכלשהיביןשני
נושאיםמתכניתהלימודים .
כאמורהחלמקיץתשע"חבתוךכלשאלתאשכולשניהמושגיםיכוליםלהופיעבאחתמשתי
דרכים:כבעברמושגמןהאשכולוקישורולמושגמכללנושאיההיבחנות,וגםלהיפך,מושגמכלל
נושאיההיבחנותוקישורולמושגמהאשכול.זאתעלמנתלאפשרמגווןשאלותנרחביותרבחלקזה
שלהבחינה .

בתשובהלשאלתידעמורכבתרצוי להנחות את התלמיד להציג את שני המושגים משני חלקי
השאלה ,ואז לקשר בין שני המושגים.כלומרישלתרגלכתיבתתשובהע"פשלושמטלות:בחלק
הראשוןשלהשאלהישלענותעלפיההנחיהשלשאלתידעפשוטה(ההוראה:הצג).בחלקהשנישל
השאלהישנןשתימטלות:אחת-הצגתמושגנוסף(לצורךהסברהקשרביןהמושגים),שניה-
קישורביןשניהמושגיםהמופיעיםבשניחלקיהשאלה(ההוראה:הסבר).כלומר,למרותשאין
דרישהגלויהבשאלהלהציגאתהמושגהנוסף,הגדרתותאפשרבחלקהשנישלהשאלהקישור
מלאיותרביןהמושגים.(ס"כשלושמטלות).לכן,רצוילהנחותאתהתלמידלהציגאתשני
המושגיםמשניחלקיהשאלה,ואזלערוךאתהקישורביןשניהמושגים .
כלומר: 
א.הסברהמושגהראשון, 
ב.הסברהמושגהשני, 
ג.הקשרביןשניהמושגים-מענהעלהמטלההנדרשתבשאלה .
ג .פרק שלישי  :שאלות ידע ,הבנת הנקרא ,וניתוח טקסט.
הנחיותכלליות :
.1בפרקשלישיהתלמיד/ה מתבקש/ת לקרוא קטע לא מוכר ,המבוסס על מאמר טיעוני (מאמר
עמדה) ,ולענות על שאלות המתייחסות לקטע .המטרה בפרק זה היא הבנה של מושג או פריט
מידע כלשהו מהחומר הנלמד ,אותו יש להציג ולקשר למאמר ,תוך הבנת העמדה של הכותב
בקטע .
בשאלהשתיהוראותנפרדות–הוראת"הצג"והוראת"הסבר". 
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הצג–הגדרתהמושגבמילותיהםשלהתלמידים.
הסבר –הבהרתהקשרביןהמושגוביןהקטע.כלומר:ביסוסמתוךהקטעוקישורביןהצגת
המושגוביןהחלקיםהרלוונטייםבקטע. 
ישלהנחותאתהתלמידיםלהשיבעלהחלקהראשוןשלשתיהשאלותעלבסיסהידעשרכשו,ללא
קשרלקטעורקבשלבשני-לקרואאתכלהקטעולאתרבתוכולפחות"עוגן"אחדלמושג
שהתבקש.ישלהדגישלתלמידיםשעליהםלהקפידעלשיהיהקשרברורביןהביסוסלביןהקישור
להגדרתהמושגאליומתייחסים .
תשובה מלאה תכלול שלושה חלקים:
א.הצגתהמושגהנדרשבאופןמנותקמהטקסט .
ב.ביסוס–מתוךהקטע,"עוגן"/ציטוט/הסברהמשפטבמילותהתלמיד .
ג.קישור-חיבורביןהציטוט/המשפטלביןאחדהרכיביםבהצגתהמושג .
כיוון שהזיהוי ניתן בגוף השאלה [התלמידמתבקשלהציגמושגמסוים] הרי שבקטע יהיו פחות
עוגנים מפורשים למושג הנלמד ,והתלמיד יידרש להבנה טובה של הכתוב בקטע על מנת לקשר
כראוי בינו לבין המושג .בטקסטיםאלה,נמצאיםפעמיםרבותמספר"עוגנים"לכלמושגהמופיע
בשאלות .לפיכך ,לתלמיד יש ,בדרך כלל ,מספר אפשרויות לבסס את המושג מתוך הטקסט .יש
להנחות את התלמידים לקרוא את הטקסט באופן הוליסטי (כוללני) ולאתר בתוכו לפחות "עוגן"
אחד מהותי (המתייחס למרכיב ברור) לכל מושג שהתבקש ,להגדיר את המושג ואז לקשור בין
ההגדרה שהציג ובין אחד העוגנים שבטקסט .כאמור:איןלהעתיקקטעשלם/פסקהשלמהאלא
משפטאחדאושניים.איןלהעתיקהתחלהשלמשפטעם3נקודות...
.2לעתיםאחתמןהשאלותבחלקזהיכולהלהתייחסלטענת(עמדת)הכותב/ת(להציגהאולהציג
אתהעמדההמנוגדתלה).ישלהפנותאתתשומתליבםשלהתלמידיםלדייקבכתיבתתשובה.
התלמידים נדרשים להבין מהי עמדת הכותב/ת ולהתייחסאליה.תלמידיםרביםמציגיםאת
המושגועובריםמידלמציאתהעוגניםוההסבריםבטקסט.חשובלהדגיששתשובהמלאהתכלול
התייחסותמפורשתלעמדתהכותב/ת:הכותב/תתומכת/מתנגדת....מציגעמדהבעד/נגד .....
לאחרמכןעלהתלמיד/הלכתובאתהנימוקלעמדתהכותבבצורתביסוסוקישור .
בפרקזהאםתלמיד/הכתב/הבשאלהמסוימתשתיתשובותאפשריות–תיבדקהתשובה
הראשונה .
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ד .פרק רביעי:
שאלות עמדה
הנחיותכלליות :
בשאלהזו-נדרשהתלמידללמודאתמיומנותבנייתהטיעוןולנקוטעמדהאישית: 

טיעון=טענה+נימוקים(+מסקנה) .


עלהתלמידלענותעלשאלתעמדהבארבעהחלקים: 
טענה:הטענהחייבתלהתבססעלהסוגיההשנויהבמחלוקתשמופיעהבשאלה,עלהתלמידים
להציגעמדההתומכתבטענה,עמדההמתנגדתלה,ואתעמדתוהאישית.בהצגתהעמדהחשוב
להציגעמדהולאהתלבטות:"אניבעד+הטענההמוצגתבקטע"או"אנינגד+הטענההמוצגת
בקטע".איןלענותרק"אניבעד"או"אנינגד" .
שנינימוקים:נימוקיםשבאמצעותםניתןלבססאתהטענה(עמדה)-נימוקבעדונימוקנגד. 
נדרשלכתובשנינימוקיםנפרדיםושונים,כלנימוקמציגמושגאחרבאזרחות,ומקשרביןהמושג
וביןהטענה.ישלתתנימוקהמבוססעלנושאאומושגשנלמדבשיעוריאזרחות.
הצדקתהנימוקהמתאיםלהשקפתעולמו/עולמהשלהתלמיד/ה.מומלץבחלקזהשהתלמידים
ישאלואתעצמםשלושפעמיםאתהשאלה:למה?ובתוךחלקזהיענוכי...כי...כי....וכךלמעשה
יעמיקואתההסברהאישישלהםלבחירהבנימוקאחדעלפניהנימוקהשני. 
שלבים בבניית תשובה – המלצות כיצד להנחות את התלמידים:
שלבמקדים :
 .1זיהויהנושאהמרכזיבועוסקתהשאלהוהבנתהסוגיההשנויהבמחלוקת
 .2הצפתפריטימידעומושגיםשונים,מתוךהחומרשנלמדבשיעוריהאזרחות,הקשורים
לנושאהשאלהורלוונטייםלסוגיהשבמחלוקת;עליהםיוכלהתלמידלבססאתנימוקיו
לטענהשיטען.
 .3מיוןפריטיהמידעוהמושגים–ע"פסוגיהטענותהאפשריים[תמיכה/בעד–שלילה/נגד]
 .4בחירתהנימוקיםהמשכנעיםביותרבעדונגד
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שלבכתיבת התשובה :
נקיטתעמדהביחסלסוגיההשנויהבמחלוקתוהצגתהכטענה:
לדעתיצריך/...אניבעד/אניתומך/אנימתנגד/אנישולל/אניסבורשלאצריך.....+משפט
המתאר את הסוגיה שבמחלוקת .
כתיבתשנינימוקיםשונים -האחד בעד והאחד נגד,כשכלאחדמהםנשעןעלפריטמידעאחד
לפחות,שמתייחסבבירורלידעאותורכשהתלמידבמסגרתלימודיהאזרחות.בכל נימוק יש
להציג את המושג /ערך /אינטרס /נושא האזרחי ולאחר מכן לקשר בינו ובין הסוגיה שבמחלוקת.
כלומר,בכלאחדמהנימוקים(ההסברים)בתשובהצריךהתלמידלקשרביןהעמדהשבהתומך
הטיעון(בעדאונגד),וביןמושגשלמד,ובאמצעותוהואמבקשלהוכיחאתטענתו. 
הנימוקצריךלהתייחסישירותלסוגיה שבמחלוקת,ולהתבססעלהסבררעיוני-עקרוניו/אועל
דוגמאותקונקרטיות,ובלבדשייעשהשימוש נכון בשפת האזרחות.
שניההסבריםשנותןהתלמידצריכיםלהיותשונים זה מזה .
ניתןלהציגלשאלתהעמדהתשובה אמביוולנטיות(דו-ערכית)כלומרניתןלקשראת אותו המושג
לטיעוןחזקתומך(בעד)ולטיעוןחזקמתנגד(נגד) .
הצדקתהנימוקהמשכנעמביןהשנייםעלפינקודתהמבטהאישיתשלהתלמידוביסוסהעל
מושגים,אינטרסים,ערכיםונושאיםהמופיעיםבתוכניתהלימודים,בספריהלימודובמחוון
המושגים. 
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