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 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 
הרבעון מהלך של ציון הבגרות הם הציון הסופי במטלת הביצוע שאותה תעשו ב 20%יתרת 

 .השלישי
 

: מנחם סלע, תהילה וייסברג, שירז מנו, אורן המורים המלמדים אזרחות בשכבה י"ב הם
 בכר 

 אורן בכר רכז המקצוע:
 

 נושאי הלימוד

 :הרעיון הלאומי

 .א. התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה

 .ב. לאומיות ומדינת לאום: קבוצה אתנית, לאום

 יתות אתנית תרבותית, לאומיות פוליטסוגי לאומיות: לאומי
מדינה דו משמעויות שונות של מדינת הלאום יובהר הרצף: מדינת לאום אתנית תרבותית, 

 ת. לאומית, מדינה רב לאומי

 .מדינת לאום פוליטית/מדינת כלל אזרחיה

 ג. ההצדקות למדינת הלאום 
 הכרזת העצמאות במלואה

 :הכרזת העצמאות

 .הכרות עם תוכן ההכרזה כולה

 ודמוקרטית הבאים לידי ביטוי בהכרזהמאפייני מדינה יהודית 
מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית במרחב הציבורי : מעמד השפה העברית, לוח שנה, 

  .וחוקים סמלים
 מיעוטים בישראל

 .א. מעמד המיעוטים במדינת ישראל

 .)סוציולוגי: הכרת קבוצות המיעוט השונות (ערבים, דרוזים ואחרים-ב. היבט דמוגרפי

 .היבט המרחב הציבורי: מאפייני המיעוטים וביטוי לתחומי השפה, התרבות, הדתג. 

ד. היבט מוסדי: מעמד וסטאטוס רשמי של מוסדות המיעוטים בתחומים: חינוך, מוסדות דת, 
 בתי דין

 חלומות של קבוצות שונותו תיאור והגדרת הקבוצות השונות באוכלוסייה היהודית
 אשכול מדינה יהודית

 :קתייםיסודות חו

 .המעמד המשפטי של מגילת העצמאות
 .חוקי היסוד

 .חוק האזרחותוחוק השבות 
 שסע לאומי

 הסדר הסטטוס קוו
 מדינת ישראל ויהודי התפוצות

 :הרשות השופטת

 .אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת בישראל

 .סוגי משפט: משפט פלילי, משפט אזרחי



 .בג"ץ, ביקורת שיפוטית, אקטיביזם שיפוטי
 אשכול רשויות מקומיות

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

 
 תשע"ט: קיץמועד מבנה הבחינה לפי ההנחיות לנגשים ב

 בחינת הבגרות באזרחות מורכבת מארבעה חלקים:
 שאלות אירוע כפול. ישנן שתי שאלות עם שני סעיפים ויש לבחור אחת. –חלק ראשון 

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

 סט. יש לבחור שתי שאלות מתוך שלוש.שאלות טק –חלק שלישי 
מורכב משאלות אירוע יחיד ושאלת עמדה. יש לענות על שאלת אירוע אחת מתוך  –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.  –מבחנים ובחנים
המבחנים ייערכו במתכונת מצטברת: כל מבחן יכלול את כל הנושאים שנלמדו עד 

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

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

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

 
 :כיתה י"ב חלוקת ציון

יתקיימו שלושה ומבחן מתכונת. משקל כל מבחן עולה בהתאם משום שהחומר  במהלך השנה
 צובר.

אחוז ציון  50ו הציון השנתי של י"א האחוז יהוו 20ציון ההגשה יורכב לפי החלוקה הבאה: 
 .מציון ההגשה אחוז 30וציון בחינת המתכונת יהווה  הסמסטריאלי של יב

בבקשה לשים לב, באזרחות, בשונה מהמקצועות האחרים, ציון ההגשה שווה ארבעים אחוזים 
. על הערכה הבית ספרית )מטלת ביצוע( נעבוד ברבעון אחוזים וציון הערכה הבית ספרית עשרים

 הבגרות. השלישי, לאחר בחינת
 

 :שעות קבלה של המורים לאזרחות
 יש לתאם מראש פגישות עם המורה המלמד/ת.

 רצוי לפנות למורה באמצעות המשו"ב. 
 

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

