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חוזר מפמ"ר באזרחות תשע"ט1-
שלוםרב,
חוזר זה מפרט ומאחד את כלל ההנחיות הקיימות והעדכונים לשנה זו אשר פורסמו במהלך
החודשיםהאחרוניםונמצאיםבאתרמפמ"ר. 
לרשותכם צוותהדרכהרחבהיקף,ומגווןהנותןמענהמקצועיבסוגיותשונותברמההביתספרית
וברמה המחוזית בכל רחבי הארץ .כל מורה מתבקש/ת להכיר את מדריך /מדריכת בית הספר
ולעמוד עמו/עמה בקשר .בהתאםלפרסוםתיערךבכלמחוז ,לפיצורך,הדרכהמשותפתלמורים
במרכזיהפסג"ה .
חוזריהמפמ"ראינם נשלחים בדואראלאמתפרסמים באתרמפמ"רובאתרהמזכירותהפדגוגית.
באתר מפמ"ר אזרחות תוכלו למצוא קישורים לכל נושאי החוזר ,המלצות להעשרה פדגוגית,
קישוריםלספריםואתריםמומלצים,ועדכוןשוטףבמהלךהשנה. 


אנומאחליםלכולכםברכהוהצלחהבעבודתכם ,
שנהטובה ,
יעלגוראון 

מפמ"ראזרחות 
בלההגליקסברג 
האדיחמדאן 
מפמ"רהיסטוריהומפ"א וולידחוש 
מובילמגזרדרוזי 
מובילמגזרערביובדואי 
אזרחותבחמ"ד 
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.1תוכנית הלימודים
א .הוראת אזרחות בחטיבת הביניים
תכנית הלימודים באזרחות היא תכנית משותפת למערכת החינוך על מגזריה :הממלכתי,
הממלכתי דתי ,הערבי והדרוזי .התוכנית מבוססת על הכרת השיטה הדמוקרטית והמשטר
בישראל,הדגשתאופייהשלישראלכמדינהיהודיתודמוקרטית,היכרותעםהמשותףלכלמרכיבי
החברההישראליתוהכרהבייחודןשלהקבוצותהחברתיותהשונות .
במסגרת הלמידה המשמעותית תכנית הלימודים לחט"ב מכילה שני מרכיבים; נושאי ליבה
ויחידות העמקה.ההמלצה המרכזית היא ליצור בכיתה ט'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"ט מחויבים כל תלמידי כיתות ט' ללמוד אזרחות בהיקף של
שעתיים שבועיות (לימודי חובה,כפי שפורסם בחוזר המנכ"ל תשס"ט 8/(א)סעיף :3.1-36תכנית
היסוד (הליבה) לחטיבות הביניים בחינוך העל-יסודי .ההנחיה מופיעה גם במתנ"ה תשע"ט. 
החל משנת הלימודים תשע"ה הוחלט לקיים למידה משמעותית בכל מקצוע ולהרחיב את
השימוש בחלופות בלמידה והערכה.עלכן ,חלה חובה על כל בתי הספר ללמד בכיתה ט' יחידת
העמקה ולקיים הערכה חלופית במקום מבחן מפמ"ר שהונהג בעבר .אין צורך להירשם מראש
ליחידתההעמקהשביתהספרבחר.לקראתסוףשנתהלימודיםייערךמדגם ביןכלבתיהספר.
בבתי הספר שיעלו במדגם יתבקשו המורים לשלוח לפיקוח להוראת האזרחות תיעוד של -2
דוגמאות להערכההחלופית/תוצריםשהתקיימובביתהספר.הודעותלבתיהספרשיעלובמדגם
ישלחובחודשמאיבליוויהנחיותנוספות.
בחירת הנושאים של יחידת ההעמקה היא על פי שיקולי הדעת של המורים ,בהתאם להרכב
ההטרוגנישלתלמידיחטיבתהבינייםובהתאמהלמאפייניביתהספר. 
בחירת הנושאים נעשית באחד משני מסלולים:
 .1בחירהבאחתמיחידותההעמקההמוצעותעלידיהפיקוח.
 .2פיתוח יחידת העמקה בית ספרית ,בהתאם לנושאיםולהוראות המופיעים בתוכנית הלימודים
המותאמתלחט"בובתיאוםעםהמדריכה/המדריךהביתספרי.
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ספרי הלימוד המאושרים בחט"ב
.1ערכיםואזרחים-מכוןון-ליר 
.2אזרחותבמדינתישראל–דודשחר 
.3ישראלדמוקרטית–אבינועםגרנות. 
מורההמלמדעלפיספרזהמחויבלהשליםאתהחסרמתוךמסמךהעדכונים. 

ניתןלמצוא באתר מפמ"רחומרי למידה מותאמיםלשיטות הוראהותוכנית הלימודים בחטיבת
הביניים. 


ב .הוראת אזרחות בחטיבה העליונה
החלמשנתתשע"התכניתהלימודיםהמותאמתלחט"עכוללתשלושהמרכיביםלהערכה: 
 .1נושאיליבהואשכולותבחירהלהיבחנות חיצונית.
 .2נושאים (צבועים בירוק) להרחבהוהעמקה הנעשית עלפי שיקוליהדעת של המוריםובהתאם
למאפייניביתהספר.
 .3מטלת ביצועלהערכהביתספרית.
ניתןלמצואבאתרמפמ"רהצעותלשיטותהוראהוחומרילמידההמתאימיםלתוכניתהלימודים
לחטיבההעליונהומאפשריםהרחבהוהעמקה.

ספרי הלימוד המאושרים לחטיבה עליונה
 .1ישראלמדינהיהודיתודמוקרטית/דר'דודשחר,הוצאתכנרת,זמורה-ביתן.
 .2להיות אזרחים בישראל – במדינה יהודית ודמוקרטית /ורדה אשכנזי ,בלהה אלפרסון ,תמיר 
דובי,דנהשטרקמן,משרדהחינוך,המזכירותהפדגוגיתתשע"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.
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ד .הערכה חלופית בית ספרית -מטלת ביצוע
ההערכה הבית ספרית באזרחות היא מטלת הביצוע .ניתן לבנות מטלת ביצוע על כל אחד
מהנושאים בתוכנית הלימודים .מטלת הביצוע מבוססת על יסודות המקצוע ולכן ניתן להוביל
תלמידיםלכתיבתמטלתביצועהחלמאמצעהשנההראשונהלהוראתאזרחותלבגרות.
משקלה של מטלת הביצוע באזרחות הוא  20%ומשקל ההערכה החיצונית הוא  .80%
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.
מטלתהביצועבאזרחותמושתתתעלארבעאבנייסוד הכרחיות :אקטיביות לימודיתואזרחית,
לימודסוגיה/בעיה אזרחיתעלהיבטיההשוניםואיתורפתרון,כתיבתעבודהועבודת צוות.
מחוון מטלת הביצוע
בשנתהלימודיםתשע"ופרסמנולהערותיכםמחווןמעודכןשלמטלתהביצועבאזרחות(.)20%
מחווןזההואתוצרשלתהליךמשתףשבובתוךדיוניםבמעגליםהולכיםומתרחביםגיבשנואת
מסקנותהבקרהמןהשניםהאחרונות. 
תהליךהחשיבההובילאותנוליצירתשנידגשיםמרכזיים :
.1הרחבת האוטונומיהלעיצובמטלתהביצועוהמחווןהביתספרילמוריביתהספר .
.2הדגשת ארבעתמרכיבי היסוד שלמטלתהביצועכךשהמחווןיתייחסבצורהברורהלתהליך
עבודת הצוות של התלמידים ולביצוע התוצר בפועל  כמו גם להצגת הבעיה האזרחית שנבחרה
ולעבודה הכתובה .
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קישור למחוון  למטלת הביצוע מופיע באתר מפמ"ר .המחוון הוא מחוון גנרי המתאים לסוגי
מטלות הביצוע הבאות :מטלת ביצוע קלאסית ,מטלת ביצוע משותפת ,מטלת ביצוע למעורבות
חברתית ,מטלת ביצוע לכתיבת נייר עמדה ,מטלת ביצוע לפרקטיקום של ארגון ,מטלת ביצוע
המוניטורהמקומי,תלקיטאזרחות.
לתשומת לבכם :בתחילת תהליך העבודה חובה לחלק לתלמידים את המחוון על פיו יוערכו,
ולצרפולעבודהבסיוםהתהליךלשםבקרה .
במהלךתשע"ח מדריכיבתיהספריכירובפגישותעםצוותיהמוריםאתהמחווניםלפיהםעובדים
המורים ואת שיקולי הדעת שהובילו ליצירתם .לפי צורך תיערך הדרכת עמיתים בהתייחס
לעבודותהשמורותבביתהספרמןהשנהשעברה. 
מורים המעונייניםלהובילמטלתביצועמסוגמוניטורמקומימוזמניםלהיעזרבחומריםשפותחו
לשםכךבמרכזלהעצמתהאזרח. 
מורים המעוניינים להוביל מטלת ביצוע מסוג דיבייט מוזמנים להכיר את המחוון המתאים לה
המפורסם באתר מפמ"ר ולהשתתף בהשתלמות ייעודית שמטרתה היכרות עם שיטת הדיבייט
ובנייתמטלתביצועבהתאם. 

תשלוםעלבדיקתמטלתהביצועיתאפשראךורקלמוריםהרשומיםבמאגרהבודקיםבמרב"ד.
הנחיותלהרשמהלמאגרבהמשךשלחוזרזהבחלק2סעיףח'. 
בקרה
כלההנחיותבנושאהגשתציונימטלתהביצועלמרב"דובקרהעלמטלותהביצועיעודכנוסמוך
לתחילתשנתהלימודיםבהודעתמפמ"רוכןבאגףהבחינות. 
שילוב המעורבות החברתית בהערכה החלופית בתחומי הדעת
בחודשים האחרונים נכתב והופץ מסמך משותף למזכירות הפדגוגית ,המינהל הפדגוגי ומינהל
חברה ונוער בנושא "שילוב המעורבות החברתית בחלופות בהערכה" .המסמך נכתב כחלק
מהתפיסה המערכתית לחינוך ערכי .מסמך זה מחזק את התפיסה המדגישה כי הוראת תחומי
הדעת תוך שילוב העיסוק בערכים תורמת ללמידה משמעותית .הוראה המתבססת על חיבור
רלוונטיביןהחומרהנלמדלעולמושלהתלמיד,למידההמשלבתחוויהערכיתוחשיבהביקורתית.
השילוב בין החלופות בהערכה בתחום הדעת למעורבות החברתית יכול להעמיק את הלמידה
המשמעותית .התכנית תסייע לתלמידים להבין וללמוד היטב את תחום הדעת מתוך ראיית
הרלוונטיותשלעולםהתוכןהלימודילמציאותהחיים.לשילובביןהחלופותבהערכהלמעורבות
החברתית יש ערך חינוכי רב ביצירת  מוטיבציה למעורבות אזרחית וחברתית כתוצאה מלמידה
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המחברת בין עולם התוכן הלימודי למציאות החיים .בדרך זו נסייע לתלמידים בהתפתחותם
האישית ובבניית זהותם ונחזק בהם את תחושת ערך העצמי ,השייכות והמחויבות לקהילה,
לחברהולמדינה.
בשנתהלימודיםתשע"טאנוממליציםלמוריםלאזרחותליישםבביתספרםאתהמהלךעלבסיס
העקרונותשפורסמוע"יהמזכירותהפדגוגית..
ד .עולים חדשים
החל מקיץ תשע"ז תכני הלימוד של העולים החדשים נגזרים מתוך תכני הלימוד של תכנית
הלימודיםהמעודכנתתשע"א.התכניםמופיעיםבכליעזרלעוליםהחדשיםהדומהלכליהעזרשל
התוכניתהכללית-אםכיבהיקףקטןיותרשלנושאיםלהיבחנות. 
בהתאם לרפורמת הלמידה המשמעותית החל מקיץ תשע"ו בחינת העולים מהווה  80%ואילו
מטלתביצועלעוליםהחדשיםמהווה .20%
הנחיות לבחינה לקיץ תשע"ט ולחורף תש"פ נמצאות בתוכנית העולים באתר מפמ"ר:
 תכניהלימודהמחייביםלחורףוקיץתשע"ט.
 דוגמאשלבחינהלעוליםהחדשים80%החלמחורףתשע"ז.
 דוגמאשלבחינהלתלמידיםאקסטרניםולנבחנימשנההמהווה20%החלמחורףתשע"ז .
 הנחיותלכתיבתמטלתביצועלעוליםחדשים.
כנהוגתתבצעבקרהגםעלמטלותהביצועלעולים.כלההנחיותבנושאהגשתציונימטלתהביצוע
למרב"ד ובקרה על מטלות הביצוע יעודכנו סמוך לתחילת שנת הלימודים בהודעת מפמ"ר וכן
באגףהבחינות. 

המוריםהמלמדיםתלמידיםעוליםואינםמכיריםאתמטלתהביצועשנהוגהבאזרחותמתבקשים
להכיראתכללההנחיותלמטלתהביצועהמופיעותבחוזרזההחלותגםעלמטלותהביצועלעולים
החדשים. 
לתשומת לבכם :תלמידיםעוליםחדשיםשבוחריםלגשתלתוכניתהרגילהחייביםלהגישמטלת
ביצוע .תלמידים אלו זכאים לקבל את נקודות הבונוס בבחינה בלבד בהתאם למפורט בחוזר
מנכ"ל.כתיבת מטלת ביצוע אינה מזכה את התלמיד בנקודות בונוס נוספות .
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ספרי הלימוד: 
אזרחות–האתגר/ניסןנווה/הוצאתמט"ח .
עד להוצאתחומרי הוראה מלאים ומתאימיםנוספו בבחינתהעוליםקיץ תשע"ח וחורף תשע"ט
מספרהפניותלספרהלימודלהיותאזרחיםבישראל–במדינהיהודיתודמוקרטית/ורדהאשכנזי,
בלההאלפרסון,תמירדובי,דנהשטרקמן,משרדהחינוך,המזכירותהפדגוגיתתשע"ו. 
ההפניותמופיעותבכליהעזרלעוליםהחדשים. 


חומרי הוראה נוספים מומלצים :ניתן להיעזר ולהעשיר את הלמידה ,בספרי הלימוד המופיעים
בחוזרזההמאושריםלהוראהבחטיבההעליונה,בהגדרותהמושגיםהמופיעותבמחווןהמושגים,
ובספרי הלימוד המאושרים להוראה בחטיבת הביניים .חומרי העשרה נוספים נמצאים באתר
מפמ"ר .קיימים גם חומרים באתר מט"ח לעולים חדשים ומבוססים על תכנית הפיילוט
שהתקיימה עד קיץ תשע"ו .חומריההוראה ברובם מתאימים לכליהעזר לעוליםהחדשיםוניתן
להיעזרבהםלהעשרתהלמידה 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"ל התשע"ה ,על תלמידי י"ב בתשע"ו ועל תלמידים שקיבלו עד שנה"ל התשע"ד (כולל)-
סטטוסהיבחנותשל"עולהחדש"או"עולהותיק).
מבנה בחינת הבגרות  80%לעולים חדשים חורף תשע"ט וקיץ תשע"ט
פרק ראשון :שלוש שאלות הכוללות  3סעיפים כל אחת  (על התלמיד לבחור שתי שאלות מתוך
השלוש). 
בשונהמשניםקודמותחלשינויבפרקזהשלהבחינה -שאלות 1ו 2-נשארותכבעבר,שאלה 3–
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"ט:
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פרק אחד :שלושמביןהשאלות.1-5לכלשאלה33נקודותושליש. 
ה .השכלה כללית
החל משנה"ל תשע"ה חלה בחטיבה העליונה חובת למידת מקצועות להשכלה כללית -תנאי
לזכאותלתעודתבגרות. 
אנוממליציםלהכירוללמדבמסגרתהשכלהכלליתאתהתוכניותהמתאימותלתוכניתהלימודים
באזרחות. 
אנומזמיניםאתכם להכירבמסגרתהשכלהכלליתאת"תמונהישראלית" -מיזםחדשניהמעניק
חוויותלימודייחודית,באמצעותויכוליםתלמידיםלחוותעשרותאירועיםמרכזייםשעיצבואת
המדינה ,לחקוראודותיהםולהעמיקבהם.משרדהחינוך,בהובלתהמזכירותהפדגוגיתפיתחאת
המיזם"תמונהישראלית"לרגלשנתה70-למדינה .
המיזםכוללשלושהחלקים :
.1צירזמןמודפסהמיועדלתלייהבביתהספר.ציר הזמן נשלח מודפס על השמשונית שהופצה
לכל בתי הספר (ציר הזמן "מתעורר" כאשר משתמשים באפליקציה המביאה לפתיחת 
האירועיםבכלאחדמהעשורים) 
.2אפליקצייתמציאותרבודה,הניתנתלהורדהלטלפוןחכםומיועדתלשימושבקרבתצירהזמן
המודפס .
.3אתראינטרנט"70שנהלמדינה"המציעמידענוסףלהעמקהוכןפעילויותחינוכיותמשלימות.

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 .
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נוהל הערכה תמ"ר וחלוצי הערכה:
תכניותתמ"רוחלוציהערכההןתכניותהערכהממירותבגרות.אלותכניותחינוכיותפורצותדרך
המקדמות הערכה של תכניתהלימודים הקיימת בדרכים ייחודיות של חלופות הערכה .כל אחת
מהתוכניות מותאמת לצורכיהם השונים של בתי הספר ,והן מבוססות על תפיסת עולם חינוכית
ייחודיתהמקדמתלמידהמשמעותית.
הצטרפות לכל אחת מהתוכניות ואישור התוכנית הבית ספרית ,מותנים בעמידה בתנאי הסף
המנהלייםשקבעהאגף לחינוך על יסודי (הכרה,שק"ד,ציונים)ובאישור פדגוגי של מפמ"ר תחום
הדעת(בתוכניתתמ"רנדרשגםאישורפדגוגישלאגףא'לפיתוחפדגוגי] .
בשנה"לתשע"טיחולנוהלחדשלהערכהחיצוניתשלהתכניות.לקריאתהנוהל–ראוכאן 



 .1תכנית תמ"ר
התכניתפועלתבמסגרתהמזכירותהפדגוגית .
במסגרתתכניתזוקיימיםשלושהמסלולים :
מסלולחקר,מסלולמיזםחקרומסלול"לומדעצמאי" 
הצטרפות לתכנית מותנית בעמידה בתנאי סף* ,טעונה אישור מראש של הפיקוח על לימודי
האזרחותומחייבתהדרכהצמודהוהשתתפותבהשתלמותייעודיתבאזרחות .
*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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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:מדריכתהערכהחלופית052-6176641



naamask@gmail.com





shadi2@walla.com 

שאדיהייב-מדריךלחקרבמגזרהערבי050-2712304

תמירלוי-סבג-מדריךלחקרולמיזם-חקרבמגזרהיהודי050-4551477

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

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





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

עמוד  14מתוך 31

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

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".יתקייםהשנהבתאריךשבותתקייםהבחינה
של2יחידותלימוד. 
יחידהנוספתהיאיחידהשלמיזם-עבודתחקרמעשית,מטלתביצועמורחבת-שערכה30%
מהציוןהסופי:העבודהמתבצעתבקבוצותויכולהלעסוקבכלאחדמהנושאיםהנלמדיםבמסגרת
יחידותהחובה .
המוריםהמלמדיםבמגמותהאזרחותעובריםהשתלמותבנושאזהבמשךהשנה. 
לפרטים נוספים:ישלפנותלצאלהשחם 

 tseela74@gmail.com


כיתות ייחודיות במגמת אזרחות:
בירושליםפועלתמגמהעל-אזוריתלאזרחות.המגמהמיועדתלתלמידישלושתזרמיהחינוך–
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"ט
א .נושאים מחייבים -כלי עזר -לתלמידים אינטרניים ואקסטרניים
נושאי הלימוד המחייבים להיבחנות במועדי הבחינה השונים מפורטים בכלי העזר ונגזרים
מתוכניתההלימהשלתוכניתהלימודיםתשע"א.
שימו לב -הוספנוהפניותלמספריעמודיםבספריהלימודהמצייניםומסביריםאתמושגיהמחוון. 
נושאאופייההרצוישלמדינתישראליופיעבשלבראשוןבחלקד'שלהבחינההחלממועד חורף
תשע"ט.התשאוליהיהבחלקד'שלהבחינהובותינתןלבחירהשאלהאחתמתוךשתיים:האחת
בנושאהרצףהדתי,והשנייהבנושאהרצףהלאומי.עלמנתלענותעלהשאלההתלמידיםידרשו
להכיראתהמושגיםבנושאזה(כפישהםמופיעיםבמחווןהמושגיםובספריהלימוד)ולהביןאת
יישומם בהתאם לאירוע אקטואלי .הנחיות מפורטות נוספות ודוגמא לדרך התשאול יועברו
בהשתלמויותמוריםויפורסמובאתרמפמ"רסמוךלתחילתשנתהלימודים. 
עלפיהחלטתועדתהמקצועהחלמקיץתשע"טבנושאמגילתהעצמאותלאתהיהבחירהבין
רכיבימושגיםוישלהכיראתכלרכיביהמחווןבמושגיםהבאים :
 .1הכרזתהעצמאות:הצדקותהיסטוריות 
 .2מאפייניםהיהודייםשלהמדינההבאיםלידיביטויבהכרזה
 .3מאפייניםדמוקרטייםשלהמדינההבאיםלידיביטויבהכרזה 
נושאי הלימוד ודרכי היבחנות לתלמידים אקסטרנים ולנבחני משנה - -20%מפורטים באתר
מפמ"ר. 
שאלות האשכול
הוראתהאשכולותהמופיעיםבכליהעזרתסתמךעלחומריהלימודהקיימיםבספריהלימוד. 
שימו לב -החלמקיץתשע"ח ,בחלק ב' שלהבחינה ,בתוךכלשאלתאשכול שניהמושגיםיכולים
להופיעבאחתמשתידרכים:כבעברמושגמןהאשכולוקישורולמושגמכללנושאיההיבחנות,וגם
להיפך,מושגמכללנושאיההיבחנותוקישורולמושגמהאשכול.זאתעלמנתלאפשרמגווןשאלות
הבחינה. 
של
זה
בחלק
יותר
נרחב
שיטתהניקודבשאלהזותיתןניקודרביותר()60%למושגהאשכולללאקשרלמיקומובשאלה. 
דוגמאלשאלהובהמושגמכללהחומרוקישורולמושגמןהאשכול: 
הצגאתתפקיד הכנסת כמייצגת הסברכיצדשיטת הממשל הפרלמנטרית מחזקתתפקידזה. 
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שאלת עמ"ר -שאלת עמדה
שאלות עמ"ר המשולבות בבחינות הבגרות במקצועות הלימוד השונים מקדמות למידה ,הוראה
והערכההמעמיקותאתהערך,המעורבותוהרלוונטיותשלהלמידה.הדברבאלידיביטויבפיתוח
המקצועי,בשיחבכיתהובמשקלהולךומתרחבלשאלותהעמ"רבבחינותהבגרות.עיקרהמטרה
שלשאלותהעמ"רהיאהלמידהבכיתה,לכןתשובותמתאימותהןאלההמבוססותעלעולםהידע
שלתחוםהדעת. 
מאמרים בנושא חינוך ערכי והוראת עמ"ר ניתן למצוא באתר מפמ"ר .
לשאלות נוספות בכל תחומי הדעת והיכרות עם שאלות העמ"ר במקצועות השונים מוזמנים
לחממההפדגוגיתבאתרהמזכירותהפדגוגית.
החלמקיץתשע"חהתלמידיםיתבקשובחלק ד' שלהבחינה( 11נק')לענות על שאלת עמדה אחת
חובה(מתוךשתיים)ועלשאלתחציאירועאחת(מתוךשלוש).
שאלת עמ"ר בבחינת הבגרות באזרחות
כאמורשאלתהעמדהמקיץתשע"חואילךהיאשאלת עמ"ר(ערך,מעורבות,רלוונטיות-בלמידה)
בה התלמידים מתבקשים להביע את דעתם האישית על נושא שבמחלוקת ולנמק את בחירתם.
לשאלה זו שלושה שלבים :הצגת טענה ,הצגת נימוק ברור בעד הטענה והצגת נימוק ברור נגד
הטענה. 
חלוקתהניקודבשאלהזוהיא:הצגתטענה,20%כלנימוק (אחדבעדואחדנגד) ,30%קישורבין
נימוקוביןהשקפתעולמושלהתלמיד.20% 
ישלשיםדגשבתשובהלשאלתעמ"רעלשימושבשפהאזרחיתבכלחלקיהתשובהועלהצגתהידע
הנלמדבכיתה .לכןחשובלהנחותאתהתלמידיםבשאלהזולבססאתהנימוקיםבעדונגד,ואת
הצדקתהנימוקהמשכנע עלמושגים,אינטרסים,ערכיםונושאיםהמופיעיםבתוכניתהלימודים,
בספריהלימודובמחווןהמושגים. 
לעתים אנו נתקלים בבחינות הבגרות בביטויים של הסתה או גזענות נגד קבוצות או יחידים
בחברה הישראלית .חשוב להבהיר לתלמידים שביטויים של גזענות או הסתה בחלק כלשהו של
שאלת העמדה עלוליםלהביא להורדתנקודותובמקרים קיצוניים במיוחד אף לפסילת התשובה
כולה.
דוגמא לשאלת עמ"ר:
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.
יש הטוענים כי על המדינה למנוע מילדים שלא חוסנו ללמוד במוסדות ציבוריים ויש המתנגדים לכך.
הבעעמדתךבענייןזה.הצגשנינימוקיםהמתבססיםעלמושגיםמתחוםהאזרחות–נימוקאחדלעמדתךונימוק
הפיקוח על הוראת האזרחות ,המזכירות הפדגוגית  ,משרד החינוך
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אחדלעמדה המנוגדתלשלך .
בכתיבתךהקפדעלהרכיביםהאלה :
א .טענה-הצגתעמדתךבענייןבבירור .
ב .הנמקת עמדתך-הצגנימוקלעמדתךהמבוססעלמושגיםוידעמלימודיהאזרחות.
ג .הנמקת העמדה המנוגדת  -הצגנימוקלעמדההמנוגדתלעמדתך,המבוססעלמושגיםוידעמלימודיהאזרחות .

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,פורסמוהפניותלמספריהעמודיםבספריהלימודיהשונים. 
אנו מבקשים להדגיש בהוראת האזרחות את חשיבותה של למידה מכוונת הבנה .ככלל תהליכי
הוראה-למידה-הערכה באזרחות מתבססים על עקרונות תכנית הלימודים ומטרותיה (תשס"ב
2002ועדכוןתשע"א.)2011תכניתהלימודיםקובעתאתהכרתמושגיהיסודכאחתהמטרותוזאת
בתוך מטרות רבות אחרות ,ביניהן :הבנה ויישום של מושגי היסוד בהקשרים שונים ,הבנת
מורכבותהשלהמערכתהפוליטיתוהחברתיתבישראל,יכולתניתוחמקורותועיבודמידע(זיהוי,
מיון,השוואה,ניתוח,מציאתקשרים),יכולתהבחנהביןעובדותודעות,נקיטתעמדותבנושאים
שונים וניסוחן בתוך דיון ,ועוד .בכל מקרה ,הבנה ויכולת יישום של מושג אזרחי מתרחשת רק
דוגמאות .
ידי
ועל
הקשר
בתוך
החיים,
מציאות
עם
במפגש
הערכתהבחינהמתייחסתלהבנהשמפגיניםהתלמידיםבכתיבתתשובותיהם,וליכולותיהםלבטא
מיומנויותנוספותבבחינההבאותלידיביטויבשאלותהמציגותאירועאקטואליאומאמרטיעוני
שלא נלמד מראש ,ובשאלות עמדה . לשם כך נדרשות מן התלמיד מיומנויות של הבנה ,איתור
מידע,הבחנהביןעובדותלדעות,ניתוחהאירועוהצגתובצורתתשובהבמבנהאחר(זיהוי,הצגת
מושג,ביסוסוקישור). 
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.
 אשכולות הבחירה יבואו לידי ביטוי בחלק שאלות הידע המורכבות בבחינה .כל תלמיד/ה
יבחר/תבחרשאלהאחתמתוךחמשתהשאלות.
 בפרקד'תופענהשתישאלותעמדה.כלתלמיד/היבחר/תבחרשאלהאחת 
הפרקים בבחינה:
פרק ראשון:שאלותאירוע(עלהתלמידלבחוראחתמתוךשתיים). 
פרק שני:שאלותידעפשוט(עלהתלמידלבחורשלושמתוךחמששאלות). 
שאלותידעמורכב-חמשתאשכולותבחירה(עלהתלמידלבחורשאלהאחתמתוךחמששאלות) .
פרק שלישי:קטעאנסיןאחד(עלהתלמידלבחורשתייםמתוךשלוששאלות) 
פרק רביעי:שאלותאירועעםצדאחדושאלותעמדה. 
סה"כעלהתלמידלהשיבעל10שאלותמתוך21שאלותהבחינה,בהתאםלהנחיותבכלפרק .
ניתןלמצואדוגמאלמבנההבחינהבאתרמפמ"רובנספח1שלחוזרזה .
בנספח 2לחוזרזהמצורףמסמך ההמלצות וההנחיות לכתיבת תשובות מלאות בבחינה. 
ה .הנחיות למבחן מותאם  80%באזרחות החל מקיץ תשע"ט
בהתאםלהנחיותהמחודשותשלאגףלקויותלמידהואגףבחינות,החלמקיץתשע"טתלמידים
שקבלואישורלהתאמהשלמבחן מותאםיבחנומעתהבהתייחסלכללהנושאיםוכללהמיומנויות
שלתוכניתהלימודים.עלכןהתלמידיםהזכאיםלמבחןמותאםנדרשיםלהשיבעלשאלות
(בבחירהרחבהיותר)בכלאחדמפרקיהבחינה :
פרק ראשון:התלמידיענהעלשניסעיפים.התלמידיכוללענותעלסעיףמכלשאלהאו עלשאלה
אחתמלאה.(לכלסעיף10נקודות) 
פרק שני:שאלותידעקצרות–התלמידיענהעל2שאלות.לכלשאלה13נקודות .
שאלתאשכול–התלמידיענהעלשאלהאחת.13נקודות. 
פרק שלישי:התלמידיענהעלשאלהאחת.13נקודות .
פרק רביעי:התלמידיענהעלשאלהאחתמשאלותאירועקצרות–13נקודות .
התלמידיענהעלשאלתעמדה–13נקודות .
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התלמידיענהעל8שאלות.סךהנקודות–.98התלמידיקבלעוד2נקודותבונוס .

פרק בבחינה

מספר שאלות שעל התלמיד
לענות

נקוד עבור כל שאלה

פרק ראשון

2סעיפיםמתוךשתישאלות
אושאלהאחת 

10 

פרק שני -שאלות ידע קצרות

 2

 13

פרק שני – שאלת אשכול

 1

 13

פרק שלישי – קטע אנסין

 1

 13

פרק רביעי – שאלות אירוע
קצרות

 1

 13

פרק רביעי – שאלת עמדה

 1

 13

סך הכל

8שאלות 

982+נקודותבונוס= 100


חשוב לדעת:
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 .
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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"ה. 

ע"פהנחיותאגףהבחינות,הבחינותבעל-פהיתבצעובאותהשיטהעלבסיסשאלוןהבחינהבכתב,
ע"פאותןשאלותשבשאלוןובהתאםלבחירההנדרשתבשאלוןהחיצוני .
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% 
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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 
מוריםשלאירשמולאתרהמומחיםעדל1/02/2019-לאנוכללהבטיחקבלתשכרמתאיםלבדיקת
מטלותביצועבמועדקיץתשע"ט .

 .3פיתוח מקצועי
א .רישיון הוראה
רישיוןההוראההואשמתירלבעליולעסוקבמקצועההוראהבמערכתהחינוךבישראל.קיימים
מספרתנאיםלמתןרישיוןהוראהבאזרחותהמפורטיםבחוזרמנכ"לסד2/(א)ובאתרמפמ"ר. 
לשאלותנוספות,ניתןלפנותלגב'מירבפירו-יצחק(הממונהעלהרישיונותבכלתחומיהדעת)-
תחוםתנועתעובדיהוראהרישויוהסמכה02-5604744דוא"ל: rishayon@education.gov.il 
אולאיריסאלטרגוט: irisgot1@gmail.com
ב .פיתוח מקצועי -השתלמויות
בשנתתשע"טנקייםקורסיםלפיתוחמקצועיברחביהארץ.הפיתוחהמקצועיהשנהיעסוקבמגוון
תחומיםשלפדגוגיהחדשנית,התמקצעותבהובלתמטלתביצועושילובבינהוביןהמעורבות
החברתית,הוראתנושאיםחדשים(עמדותלגביאופייהשלמדינתישראללפירצףדתיורצף
לאומי)וליווימוריםחדשים. 
כללהמוריםחטיבתבינייםוחטיבהעליונהמוזמניםלהירשםלמגווןהקורסיםלפיתוחמקצועי. 
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לתשומתלבכם-רשימתהקורסיםמתעדכנתמפעםלפעםגםבמהלךשנתהלימודים. 


לפרטיםושאלותניתןלפנותלעינתשושןרפאלי:

 einat_1102@walla.com

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 .
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.6שאלתידעפשוטה .
.7שאלתידעפשוטה.
ענה על אחת מהשאלות ( 12 – 8בהתאם לאחד האשכולות שלמדת)
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)
ענהעלאחתמהשאלות,17-16עלאחתמהשאלות18-19ועלאחתמהשאלות20-21(לכל שאלה -
 7נקודות ולשאלת עמדה  8נקודות) 
.16שאלתאירוע(צדאחד) 
.17שאלתאירוע(צדאחד) 
.18שאלתרצףעמדותדתי 
.19שאלתרצףעמדותלאומי 
.20שאלתעמדה 
.21שאלתעמדה 
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נספח 2
ההמלצות וההנחיות למענה על פי פרקי הבחינה וכתיבת תשובות מלאות בבחינה
הערות כלליות:
 .1בחינת הבגרות בכל שנה מתייחסת לאירועים אקטואליים שהתרחשו בשנה החולפת.
מומלץ לעודד תלמידים לקרוא עיתונים וללמד את התלמידים לקשר את נושאי הלימוד
לאירועים אקטואליים .מומלץ שמורים יכנסו לשיעורים במהלך השנה עם מגוון כתבות
מכלי תקשורת ואתרים שונים לכיתה וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים
אזרחות .
בשיעורי
הנלמדים
למושגים
שלהם
ובקשר
שימולב-שאלותהאירועמתייחסותלכללנושאיתוכניתהלימודים.
 .2באזרחות קיימים חמישה סוגי שאלונים (אינטרניים ,אקסטרנים ,עולים חדשים ,בגרות
לוחמים וחצב-ברק) .על התלמידים להכיר את מבנה הבחינה כולל עמוד הפתיחה -סמל
השאלון-כךשיוודאושהםעוניםעלהשאלוןהנכון(במיוחד:אינטרניים/אקסטרנים). 
 .3הבחינה כוללת בחירה רבה .מומלץ לתלמידים לעבור על כל שאלות הבחינה לפני
שמתחיליםלבחורעלאילושאלותלענות.חשובלהדגיש-התלמיד/ה קובע/ת אילו שאלות
יבדקו בבחינה :אם תלמיד/ה עונה על יותר שאלות מהנדרש בפרק מסוים ,ייבדקו רק
השאלותהראשונותאשרמופיעותבמחברתהבחינה.כךלמשלבחלקא'נבדקתרקהשאלה
הראשונה שמופיעה בבחינה .התלמיד ימחק באיקס את השאלות המיותרות שאינו רוצה
שיבדקו.
התלמיד.
ע"י
השאלות
כתיבת
סדר
פי
על
נבדקת
הבחינה
אנו ממליצים להנחות את התלמידים לבדוק בסיום הבחינה שענו סה"כ על  9שאלות.
 .4 בחירה בין שאלות האשכולות -בפרק  2שאלות הידע המורכב הן  5שאלות על פי
אשכולות .מומלץ להכיר לתלמידים את שם האשכול שלמדו ואת מספר שאלת האשכול
מראש . מומלץ לתלמידים להתמודד עם שאלות האשכול שאליהן התכוננו .עם זאת
תלמיד/היכול/ה לענותעלכלאחתמשאלותהאשכול -הבחירה היא של התלמיד בשעת
המבחן .לתלמידים המתקשים בפרק זה ,כדאי מאד לסיים לענות על כל חלקי הבחינה
האחרים,ולבסוףלשובולהתעמקבבחירתשאלתהאשכולובניסוחתשובה 
 .5חשובלהבהירלתלמידיםאתמילותההוראההנהוגותבמבחנים.מומלץלהרגילאת
התלמידיםלהדגישאתמילותההוראהבכלשאלה.
 .6צורתהתשאול :
צורתהתשאול:ציין,הצג,הסבר(בססקשר):אנוממליציםלהנחותאתהתלמידלחפש
אתהביסוסבקטע,לסמןאותובמרקר,ורקאזלהתחיללענותעלחלקה"ציין"( .תלמידים
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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:הצג אוהסבר (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.שיטתהניקודבשאלהזותיתןניקודרביותר()60%למושגהאשכולללאקשר
למיקומובשאלה .

בתשובה לשאלת ידע מורכבת רצוי להנחות את התלמיד להציג את שני המושגים משני חלקי
השאלה ,ואז לקשר בין שני המושגים.כלומרישלתרגלכתיבתתשובהע"פשלוש מטלות:בחלק
הראשוןשלהשאלהישלענותעלפיההנחיהשלשאלתידעפשוטה(ההוראה:הצג).בחלקהשנישל
השאלה ישנן שתי מטלות :אחת  -הצגת מושג נוסף (לצורך הסבר הקשר בין המושגים) ,שניה -
קישור בין שני המושגים המופיעים בשני חלקי השאלה (ההוראה :הסבר) . כלומר ,למרות שאין
דרישה גלויה בשאלה להציג את המושג הנוסף ,הגדרתו תאפשר בחלק השני של השאלה קישור
מלא יותר בין המושגים .(ס"כ שלוש מטלות) .לכן ,רצוי להנחות את התלמיד להציג את שני
המושגים משני חלקי השאלה ,ואז לערוך את הקישור בין שני המושגים .
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 .
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בשאלהשתיהוראותנפרדות–הוראת"הצג"והוראת"הסבר". 
הצג–הגדרתהמושגבמילותיהםשלהתלמידים.
הסבר –הבהרתהקשרביןהמושגוביןהקטע.כלומר:ביסוסמתוךהקטעוקישורביןהצגת
המושגוביןהחלקיםהרלוונטייםבקטע. 
ישלהנחותאתהתלמידיםלהשיבעלהחלקהראשוןשלשתיהשאלותעלבסיסהידעשרכשו,ללא
קשר לקטע ורק בשלב שני -לקרוא את כל הקטע ולאתר בתוכו לפחות "עוגן" אחד למושג
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...
.2לעתיםאחתמןהשאלותבחלקזהיכולה להתייחסלטענת(עמדת)הכותב/ת(להציגהאולהציג
את העמדה המנוגדת לה) .יש להפנות את תשומת ליבם של התלמידים לדייק בכתיבת תשובה.
התלמידים נדרשים להבין מהי עמדת הכותב/ת ולהתייחס אליה .תלמידים רבים מציגים את
המושג ועוברים מיד למציאת העוגנים וההסברים בטקסט .חשוב להדגיש שתשובה מלאה תכלול
התייחסותמפורשתלעמדתהכותב/ת:הכותב/תתומכת/מתנגדת....מציגעמדהבעד/נגד .....
לאחרמכןעלהתלמיד/הלכתובאתהנימוקלעמדתהכותבבצורתביסוסוקישור .
בפרקזהאםתלמיד/הכתב/הבשאלהמסוימתשתיתשובותאפשריות–תיבדקהתשובה
הראשונה .
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ד .פרק רביעי:
שאלות בנושא הרצף הדתי והרצף הלאומי
בחלקזהתינתןלבחירהשאלהאחתמתוךשתיים:האחתבנושאהרצףהדתי,והשנייהבנושא
הרצף הלאומי .על מנת לענות על השאלה התלמידים ידרשו להכיר את המושגים בנושא זה
ולהביןאתיישומםבהתאםלאירועאקטואלי.הנחיותמפורטותנוספותודוגמאלדרךהתשאול
יועברובהשתלמויותמוריםויפורסמובאתרמפמ"רסמוךלתחילתשנתהלימודים. 
שאלות עמדה
הנחיותכלליות :
בשאלהזו-נדרשהתלמידללמודאתמיומנותבנייתהטיעוןולנקוטעמדהאישית: 

טיעון=טענה+נימוקים(+מסקנה) .


חלקים: 
בארבעה
עמדה
שאלת
על
לענות
התלמיד
על
טענה : הטענה חייבת להתבסס על הסוגיה השנויה במחלוקת שמופיעה בשאלה ,על התלמידים
להציג עמדה התומכת בטענה ,עמדה המתנגדת לה ,ואת עמדתו האישית .בהצגת העמדה חשוב
להציג עמדה ולא התלבטות :"אני בעד +הטענה המוצגת בקטע" או "אני נגד +הטענה המוצגת
בקטע".איןלענותרק"אניבעד"או"אנינגד" .
שנינימוקים:נימוקיםשבאמצעותםניתןלבססאתהטענה(עמדה)-נימוקבעדונימוקנגד. 
נדרשלכתובשנינימוקיםנפרדיםושונים,כלנימוקמציגמושגאחרבאזרחות,ומקשרביןהמושג
וביןהטענה .ישלתת נימוקהמבוסס על נושאאומושגשנלמד בשיעורי אזרחות (לאבהכרחמתוך
כליהעזראומחווןהמושגים).
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 :
א .נקיטתעמדהביחסלסוגיההשנויהבמחלוקתוהצגתהכטענה:
לדעתיצריך/...אניבעד/אניתומך/אנימתנגד/אנישולל/אניסבורשלאצריך.....+משפט
המתאר את הסוגיה שבמחלוקת .
ב .כתיבתשנינימוקיםשונים -האחד בעד והאחד נגד,כשכלאחדמהםנשעןעלפריטמידעאחד
לפחות,שמתייחסבבירורלידעאותורכשהתלמידבמסגרתלימודיהאזרחות.
ג .בכל נימוק יש להציג את המושג /ערך /אינטרס /נושא האזרחי ולאחר מכן להציג את הקשר
בין המושג לבין הסוגיה שבמחלוקת.
הנמקה:-ההנמקהצריכהלהתייחסישירותלסוגיה שבמחלוקת. 
ההנמקהיכולהלהתבססעלהסבררעיוני-עקרוניו/אועלדוגמאותקונקרטיות,ובלבד
שייעשהשימוש נכון בשפת האזרחות .
בכלאחדמהנימוקים(ההסברים)בתשובהצריךהתלמידלקשרביןהעמדהשבהתומךהטיעון
(בעדאונגד),וביןמושגשלמד,ובאמצעותוהואמבקשלהוכיחאתטענתו. 
שניההסבריםשנותןהתלמידצריכיםלהיותשונים זה מזה .
ניתןלהציגלשאלתהעמדהתשובה אמביוולנטיות(דו-ערכית)כלומרניתןלקשראת אותו
המושגלטיעוןחזקתומך(בעד)ולטיעוןחזקמתנגד(נגד) .
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