
 (2019 – 2018)ט שנת הלימודים תשע" – לעולים אזרחותסילבוס ב
בהיקף של  אזרחותבבחינת בגרות בתבחנו  ,טהנוכחית, תשע"סיומה של שנת הלימודים ב
 . יחידות לימוד 2

 היא אחת מבחינות החובה בתעודת הבגרות.  אזרחותבחינת הבגרות ב
הציון הסופי של בחינת הבגרות באזרחות )ממוצע משוקלל של ציון ההגשה + ציון 

 מציון הבגרות שיופיע בתעודת הבגרות.  80%הבחינה( יהווה 
של ציון הבגרות הם הציון הסופי במטלת הביצוע שגם אותה תעשו במהלך  20%יתרת 
 השנה.

 מנחם סלע :לעולים אזרחות המורים המלמדים
 אורן בכר רכז המקצוע:

 נושאי הלימוד

 
 הכרזת העצמאות .1

 הרקע ההיסטורי להקמת המדינה.  .א
 הכרות עם תוכן ההכרזה כולה. .ב
חלק ראשון להכרזה: הצדקות להקמת המדינה: היסטורית, בינלאומית )הצהרת  .ג

 - .טבעית אוניברסאלית,)בלפור, כתב המנדט
נתכנסנו.... אשר חלק שני להכרזה: חלק אופרטיבי מעשי הקמת המדינה)"לפיכך  .ד

 - )"תיקרא בשם ישראל
חלק שלישי להכרזה: חלק הצהרתי אופי המדינה (מדינת ישראל תהא  .ה

 המאוחדות.- פתוחה...מגילת האומות
 .ארבע פניות והתחייבויות לגורמים שונים .ו
 מאפייני מדינה יהודית ודמוקרטית הבאים לידי ביטוי בהכרזה  .ז

 

 . מדינה יהודית2

נורמטיבי: חוק השבות, חוק האזרחות , חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק היבט משפטי  .א

חוק חג המצות, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, חוק בתי ,איסור גידול חזיר

 הדין הרבניים. 

 .המרחב הציבורי סמלי המדינה )סמל, דגל, המנון( .ב

 הסדר הסטטוס קוו.  .ג

 64-65חות האתגר עמ' הקשר ההדדי. אזר -מדינת ישראל ויהדות התפוצות .ד

 .זהות3

 מרכיבים שיוכיים, מרכיבים נרכשים.  -מרכיבי הזהות . .א

 אזרחית, לאומית, דתית.  -סוגי זהויות . .ב

 עקרונות הדמוקרטיה. 4

 הבדלים 3 -הבחנה בין משטר דמוקרטי למשטר שאינו דמוקרטי -מהי דמוקרטיה? .א

 דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה עקיפה. -עקרון שלטון העם .ב

 עקרון הפלורליזם.  .ג

 עקרון הכרעת הרוב.  .ד

)יש להכיר את הגדרת המושגים ולוודא שאין ערבוב  -זכויות האדם וזכויות האזרח .ה

 בינו לבין המושג חירויות האדם.(

 זכות לחיים ובטחון,  .ו

 זכות לקניין . .ז

 משפטי הוגן,הליך  .ח

 הזכות לחירות,  .ט



 חופש התנועה,  .י

 חופש הביטוי,  .יא

 חופש דת, .יב

 חופש מדת, .יג

 הזכות לשוויון,  .יד

 ,אפליה פסולה .טו

 הזכות לכבוד כולל הזכות לפרטיות והזכות לשם טוב כחלק מהזכות לכבוד. .טז

 התנגשות בין זכויות. . .יז

 עקרון הגבלת השלטון. . .יח

 עקרון הפרדת הרשויות. . .יט

 עקרון שלטון החוק.  . .כ

 אלרהאזרחות במדינת יש

 .חוק השבות .א

 חוק האזרחות. .ב

 המיעוט הערבי במדינת ישראל. 6

 הכרת קבוצות המיעוט השונות )ערבים, דרוזים ואחרים( .א

 . הבחירות לכנסת7

כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוות, מאפשרות  -תנאי יסוד לבחירות דמוקרטיות .ב

 .התמודדות חופשית

 עקרונות דמוקרטיים וזכויות הבאים לידי ביטוי בבחירות. .ג

 המשטר הפרלמנטרי והמשטר הנשיאותי )והשוואה ביניהם( .ד

 רשימתית, ארצית, יחסית. -יטת הבחירות בישראלש . .ה

 

 הכנסת -הרשות המחוקקת 8

 )קואליציה, אופוזיציה, מליאה, ועדות ( -עבודת  הכנסת .א

)רשות מכוננת כתיבת חוקה( רשות מחוקקת, פיקוח וביקורת, מינוי  -תפקידי הכנסת .ב

 בעלי תפקידים, ייצוג האזרחים.

 

 הממשלה -הרשות המבצעת.9

 חקיקת משנה. -הממשלה: קביעת מדיניות וביצועה, קביעת תקנותתפקידי   .א

 אחריות ממשלתית משותפת, אחריות מיניסטריאלית. . .ב

 הרשות השופטת 10

מבנה מערכת המשפט בישראל: בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט  .א

 עליון. 

 אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת בישראל. .ב

 לטון. פיקוח ובקורת על הש11

 מבקר המדינה, הרשות השופטת, פרלמנט. -מנגנוני פיקוח פורמליים/ מוסדיים .א

 תקשורת, דעת קהל, אומנות -מנגנוני פקוח בלתי פורמליים/חוץ מוסדיים .ב

 

 

 

 

 

 



 חובות לימודיות במהלך שנת הלימודים תשע"ט

 מבחנים, בחנים, עבודות ושיעורי בית

  מועדם יקבע על ידי רכזת השכבה ויפורסם בלוח המבחנים.  –מבחנים ובחנים
המבחנים ייערכו במתכונת מצטברת: כל מבחן יכלול את כל הנושאים שנלמדו עד 

 למועד המבחן )כולל חומר משנת הלימודים תשע"ח(. 

 בחינת הבגרות )עפ"י מגבלות לוח  לפנימתקיים כחודש   – מבחן מתכונת
 המבחנים(. 

  ינתנו במהלך שנת הלימודים לפי שיקול הדעת של המורה  – ביתעבודות ושיעורי
 המלמד. 

 

 חלוקת ציון:
במהלך השנה יתקיימו שלושה ומבחן מתכונת. משקל כל מבחן עולה בהתאם משום שהחומר 

 צובר.
אחוז יהוו הציון השנתי וציון בחינת המתכונת יהווה  70ציון ההגשה יורכב לפי החלוקה הבאה: 

 אחוז. 30
לשים לב, באזרחות, בשונה מהמקצועות האחרים, ציון ההגשה שווה ארבעים אחוזים  בבקשה

וציון הערכה הבית ספרית עשרים אחוזים. על הערכה הבית ספרית )מטלת ביצוע( נעבוד ברבעון 
 השלישי, לאחר בחינת הבגרות.

 
 :אזרחותל יםשעות קבלה של המור

 יש לתאם מראש פגישות עם המורה המלמד.
 נות למורה באמצעות המשו"ב. לפ רצוי

 


