
 

 (2019 – 2018שנת הלימודים תשע"ט ) –סילבוס באזרחות לשכבה י"א 

בשנת הלימודים יחידות לימוד  2בבחינת בגרות בהיקף של במסגרת מקצוע זה תבחנו 
 תש"פ. 

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

 מציון הבגרות שיופיע בתעודת הבגרות.  80%הבחינה( יהווה 
צוע שאותה תעשו במהלך השנה של ציון הבגרות הם הציון הסופי במטלת הבי 20%יתרת 

 הבאה.
 

הילה וייסברג, נורית : אביעד קדרון, תהמורים המלמדים אזרחות בשכבה י"א הם
 רבינוביץ, אורן בכר 

 אורן בכר רכז המקצוע:
 נושאי הלימוד

 מהי זהות?

 מהי מדינה וסוגי לאומיות –לאומיות 

 דמוקרטיה

 חירות ושוויון

 האמנה החברתית.

 .עיקרון שלטון העם כבסיס לדמוקרטיה

 דמוקרטיה ישירה ועקיפה 

 משאל עם 

  ונשיאותי.סוגי ממשל דמוקרטי: פרלמנטרי 

 )בחירות דמוקרטיות )כ.ח.  מ.ש.ה 

 שיטת בחירות בישראל כולל יתרונות וחסרונות 

 .אחוז חסימה 

 .השתתפות פוליטית אזרחית 

 זכויות האדם והאזרח

 גישות כלכליות חברתיות: ליברלית וסוציאל דמוקרטית.

 תרבות פוליטית דמוקרטית

 עיקרון הפלורליזם.

 עיקרון הסובלנות

 ותעיקרון ההסכמי

  עיקרון הכרעת הרוב

 תפיסות דמוקרטיות 

 עיקרון הגבלת השלטון והפרדת רשויות

 גבולות בדמוקרטיה: דמוקרטיה מתגוננת 

 

 לאחר סיום נושאי הלימוד הנ"ל, ילמדו אחד מנושאי האשכולות.

 .זהספר הלימוד הוא הגרסה האינטרנטית של "להיות אזרחים בישראל" ניתן להשיגה בקישור 

 

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/books/Being_Citizens_in_Israel_full.pdf


 תשע"ט:מועד חורף מבנה הבחינה לפי ההנחיות לנגשים ב

 בחינת הבגרות באזרחות מורכבת מארבעה חלקים:

 סעיפים ויש לבחור אחת.שאלות אירוע כפול. ישנן שתי שאלות עם שני  –חלק ראשון 

שאלות ידע פשוט וידע מורכב )אשכול(. יש לבחור שלוש שאלות ידע פשוט מתוך חמש  –חלק שני 

 ושאלת ידע מורכב אחת מתוך חמש.

 שאלות טקסט. יש לבחור שתי שאלות מתוך שלוש. –חלק שלישי 

אירוע אחת מתוך מורכב משאלות אירוע יחיד ושאלת עמדה. יש לענות על שאלת  –חלק רביעי 

 שלוש ושאלת עמדה אחת מתוך שתיים.

 

 חובות לימודיות במהלך שנת הלימודים תשע"ט

 מבחנים, בחנים, עבודות ושיעורי בית

מועדם יקבע על ידי רכזת השכבה ויפורסם בלוח המבחנים. המבחנים ייערכו  –מבחנים ובחנים 

 ד למועד המבחןבמתכונת מצטברת: כל מבחן יכלול את כל הנושאים שנלמדו ע

 

 במהלך השנה יהיו מספר מבחנים עם חומר צובר, יש להתעדכן בלוח בחינות. חלוקת ציון:

 אחוז.  60אחוז מהציון השנתי וסמסטר ב' יהווה  40ציון של סמסטר א' יהווה 

 

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

הבית ספרית עשרים אחוזים. על הערכה הבית ספרית )מטלת ביצוע( נעבוד ברבעון וציון הערכה 

 השלישי, לאחר בחינת הבגרות.

 

 :שעות קבלה של המורים לאזרחות

 יש לתאם מראש פגישות עם המורה המלמד/ת.

 רצוי לפנות למורה באמצעות המשו"ב. 


