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 مساعدة للمعلم أداة

 2018وشتاء  2017صيف  ، 2017 شتاءلموعد  34281تفصيل المواضيع المطلوبة لنموذج 

 والعناقيد األساسيةوفقا للمواضيع 

 

 : الدولةإلقامة الخلفية التاريخية  .1

 )قرار التقسيم(. 181 المتحدةاألمم قرار 

 

 االستقالل: وثيقة  .2

 معرفة مضمون الوثيقة بالكامل.

 الوثيقة:أقسام 

، تبريرات دولية )صك : تبريرات تاريخيةالتبريرات إلقامة الدولة :القسم األول -

 العالمي. –االنتداب ووعد بلفور( والتبرير الطبيعي 

... للدولة )"وعليه فقد اجتمعناإقامة الدولة  -: القسم العمليللوثيقة القسم الثاني -

 .("اليهودية التي تسمى إسرائيل

 ستكون مفتوحة دولة إسرائيل )إنطابع الدولة  -م اإلعالنيالقس :القسم الثالث -

 ميثاق األمم المتحدة"(،وتكون أمينه لمبادئ ...من أجل الهجرة اليهودية األبواب

 والتزامات لجهات مختلفة. األربعة توجهاتال

 مميزات الدولة اليهودية والديمقراطية كما وردت في الوثيقة. -

 

 فكرة القوميةال .3

 .لقيام دولة األساسيةالمركبات  . أ

 .قومية ،اثنيهمجموعة  :القومية ودولة القومية . ب

 .نيّة/المدقومية سياسية ،ثقافية -اثنيه القوميات: قومية أنواع

 -اثنيهدولة قومية  سلسل بينلدولة القومية: يتم توضيح التمختلفة  أبعادفاهيم/م 

دولة جميع /سياسية دولة قومية ،تعددة القومياتم دولة ،دولة ثنائية القومية ،ثقافية

 .مواطنيها
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 تبريرات حسب اختياره(. 3 على المعلم تعليم)لدولة القومية  تبريراتج. 

 الدولة اليهودية

 دولة يهودية وديمقراطية :  –دولة إسرائيل 

تعتبر حالة خاصة لدولة القومية العصرية. مميزاتها وقيمها كدواة يهودية،  إسرائيلدولة  

 .تعريفها كدولة يهودية وديمقراطيةمشتقة من 

 :إسرائيلالمميزات اليهودية لدولة  .4

على المعلم أن يوضح مضمون وهدف كل قانون ) :/التشريعالجوانب القانونية - أ

  (.وكيف يعبر عن يهودية الدولة

ظهران في موضوع )يقانون الجنسية، قانون العودة)الوضع القانوني الملزم(: 

 )أهداف رسميقانون التعليم ال، إسرائيل أراضي: أساسقانون األسس الدستورية(، 

، (لقضاء العبري)االقضاء أسس قانون ، العمل والعطل ساعاتقانون ، )التعليم

، قانون ذكرى الكارثة والبطولة، قانون عيد المصة، قانون حظر تربية الخنازير

 دينيةال قانون المحاكم، اإلذاعةقانون سلطة ، وأعوانهمقانون مقاضاة النازيين 

 اليهودية.

رموز الدولة  ، العبري التقويم، مكانة اللغة العبرية كلغة رسمية الحيز العام: - ب

 .(الوطني العلم والنشيد ،الشعار)

 .(ستاتوس كفو)القائم  اتفاق الوضعوالخاص:  بين العام -ج

دولة بين المتبادل  وااللتزامالمسؤولية  والشعب اليهودي في الشتات: إسرائيلدولة  .5

، إسرائيللدولة دعم ومساعدة يهود الشتات )والشعب اليهودي في الشتات  إسرائيل

 .)بحماية يهود العالم وتشجيع الهجرة إسرائيلدولة  والتزام

 في إسرائيل: األقليات.  .6

 في وثيقة االستقالل(. األقليات)مكانة األقليات في دولة إسرائيل  . أ

ي المختلفة فاألقلية معرفه مجموعات : االجتماعي -من الجانب الديموغرافي . ب

 )العرب ،الدروز وآخرون( إسرائيل

 ،اللغة تفي مجاال األقلياتوالتعبير عن  مميزات األقليات الحيز العام :جانب  . ج

 (.المعيارية -بما في ذلك المكانة القانونية ) الثقافة والدين
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في  الخاصة باألقليات الرسمي للمؤسسات مكانة ومركزالجانب المؤسساتي : يشمل  . د

 .المحاكم الدينيةم، المؤسسات الدينية والتعلي :تمجاال

 

 رالتعبيالقومي  وطرق  ، أسباب التصدععرض المجموعات المختلفة التصدع القومي : .7

طرق مواجهة التصدع )كيف يمكن تطبيق العيش المشترك في ظل التصدع،  ،هعن

 . (ات، تسويات وتقليص الخالفاالحتماالت التفاقات

 

 

 النظام الديمقراطي ومميزات  هي الديمقراطية: قيم ومبادئما 

 .استفتاء عام ،تمثيلية/وديمقراطية غير مباشرة: ديمقراطية مباشرة مبدأ حكم الشعب .8

حرية متساوية و، دورية، سرية ،نتخابات ديمقراطية: عامةال أساسية ميزات/شروط -

 .تنافسال

بدون المقارنة ) .قطرية ،نسبية ،ومركباتها: قائميه إسرائيلنتخابات في الاطريقة  -

 أخرى(.انتخابات رق مع ط

 

 :ديمقراطيةال مفاهيمال .9

 الفردية.الديمقراطية الليبرالية  -

 .الديمقراطية الجمهورية -

 الديمقراطية متعددة الثقافات -

 

 }المصطلحمعرفة { – ثقافة سياسية ديمقراطية .11

 .(التوافقية) اإلجماع مبدأو مبدأ التعددية، مبدأ التسامح -

 

  :القلياتوالمحافظة على حقوق ا األكثريةمبدأ حسم  .11

 .ةكثريألااستبداد /ككابح لطغيان قلياتألاحقوق  -

 

 :والمواطن اإلنسانحقوق  .12

 أساسية.الحرية والمساواة كقيم 
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 ، الحق فيمنألالحياة واالحق في : األساسية اإلنسان حقوق – حقوق طبيعية -

الحق  ،الحرية ومشتقاتها الحق في ،المنصفة القانونية جراءاتاإل، الحق في التملك

الحق  )مصححالتفضيل السياسة تفريق وال سياسة المرفوض، تمييز)الالمساواة  في

 .في الكرامة ومشتقاتها

حرية  ،حالحق في االنتخابات والترشّ  :حقوق المواطن (/مدنية) حقوق سياسية -

 .السياسيم اظتنالالتظاهر واالحتجاج، حرية ا

 ، ئقال مستوى معيشة - الحق في العيش بكرامة :اقتصادية –حقوق اجتماعية  -

حقوق  ،التعليم الحق في ،الحق في السكن ،ج طبيالالحق في الحصول على ع

 .العمال وظروف العمل

 مختلفة على حقوق أمثلةيجب تدريس  جماعية األقليات/ حقوق ثقافية: حقوق  -

الحق في ، الحق في التمثيل السياسي ،قليةألامثل: الحق في استعمال لغة  قليةاأل

 حرية العبادة والدين.، التعليم

 

  .بين الحقوق والواجبات عالقةال، كمواطن اإلنسانكانسان وواجبات  اإلنسانواجبات   .13

 

 بين سلسليتم توضيح الت في الدول الديمقراطية: اجتماعية - توجهات اقتصادية  .11

 الديمقراطي. -جتماعياالوالتوجه التوجه الليبرالي 

 

 .}معرفة المصطلح{عولمة ال .11
 

 :مبدأ تقييد السلطة  .11
  .السلطاتفصل  -
 (.متداول/ رسمي غير ودستور رسمي دستور يشمل ال)الدستور -
مراقبة غير الو شرافاإل أجهزةو مؤسساتية ومراقبة رسمية إشراف أجهزة -

 /غير المؤسساتية.رسميةال

 

 مبدأ سلطة القانون:  .17

 ، عنف سياسي.سلطوية مخالفة، عادية - جنائيةمخالفة المخالفات:  أنواع -
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: رفض االنصياع للقانونواجب حاالت مشكوك فيها، الخالف أو التوتر في مسألة 

 . القانوني بشكل قاطع غير مراأل ، إيديولوجيةاالنصياع للقانون ألسباب ضميرية و

 

من تهديدات على نظام الحكم وطابع الدولة  الديمقراطية في الدفاع عن نفسها حق .18

 .ديمقراطية دفاعيه - (كدوله يهودية وديمقراطية )إسرائيلمثل 

 حق الدولة في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها من تهديدات تهدد :والديمقراطيةاألمن  .19

 .داريإلا التقاالع ،الطوارئ أوقاتالتشريع في  -أمنها

 

  :إسرائيلالقسم الثالث: نظام الحكم والسياسة في 

 : الدستورية األسس .21

 وانعكاسها في قوانين ،ائيةقض ،: قيميةلستقاللوثيقة اال (القانونيةالقضائية ) المكانة -

 .األساس

 )مقارنة مع القوانين العادية(. مضمون وشكل ،مكانة :األساسقوانين  -

 :أساسقانون  -:اإلنسانحقوق  تناولالتي ت األساسقوانين  صوصيّةتوضيح خ يتم 

 .حرية مزاولة العمل :أساسقانون و وحريته اإلنسانكرامة 

 .الجنسيةقانون ، قانون العودة -

 

  :السلطة التشريعية .21

 .لجان الكنيست ، هيئة الكنيست ، معارضة، ائتالفعمل الكنيست:  -

 رئيسي تشريع)سلطة تشريعية  ،(دستور وضع)وظائف الكنيست: سلطة تأسيسية  -

المصادقة على  ،المصادقة على الميزانية)والمراقبة  اإلشراف، (التشريع ومراحل

المناصب  أصحابتعيين  ،(الثقة حجب اقتراح لتصويت علىا، الحكومةإقامة 

 .وتمثيل المواطنين

 : السلطة التنفيذية .22

وضع أنظمة الطوارئ ،ثانويتشريع  ،الحكومة: وضع السياسة وتنفيذهاوظائف  -

1948. 

 .والمسؤولية الوزارية المشتركة المسؤولية الحكومية -
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 لسلطة القضائية:ا  .23

 .السلطة القضائيةعدم تبعية واستقاللية  -

 .مدنيوقضاء جنائي قضاء أنواع القضاء:  -

 الفعّالية القضائية.، الرقابة القضائية، محكمة العدل العليا -

 :يدّرس عنقودا واحدا من العناقيد التالية أنعلى كل معلم  أعالهضافة للمواضيع المذكورة إ

 العالم 

 اليهودي

  في حياه  إسرائيلمكانه دوله

 .اليهودي الشعب

 

لمتشابه والمختلف في ا -

 ،تجانسالعدم  :المجتمع

 .تصدعات، تعدديه، فالتخاال

والمعضالت التي  يهود الشتاتمركبات هوية  مجمل عرضن

 يواجهها أبناء هذه الجاليات.

 اتجاهات في ديمغرافية الشعب اليهودي في العالم.نعرض 

 :التصدع الديني

، االختالف بينها الى جانب المجموعات المختلفة وصف .1

 .المشترك فيما بينها

 .عنه طرق التعبير ،هواستمرار يت التصدع أسباب ،فاتالالخ.2

 التصدع، ظل في المشترككيف يمكن تطبيق العيش  .3

 .الخالفات وتقليص تسويات ،االحتماالت التفاقات

اإلعالم 

والسياسة 

 في

 إسرائيل

، التعبيرتجسيد الحق في حرية  -

وفي  ،المعرفة حق الجمهور في

 .مراقبة الحكم

حلقة وصل ك اإلعالموسائل  -

 .المواطنينكم والحبين  )وسيط(

 

  وعدم تبعية استقاللية مبدأ

 : اإلعالموسائل 

 .انابيب معلومات مفتوحة  -

تعدد مصادر معلومات ذات  -

 تعددي.طابع 

  اإلعالمقوة وسائل: 

 حق التعبير، حرية في الحق ممارسة بين التضارب قضية نفحص

 اإلنسان حقوق وبين الحكم ومراقبة المعرفة في الجمهور

 .أخرى ومبادئ والمواطن

 المنظمات الحكم، اإلعالم، وسائل بين المتبادلة العالقة نفحص

 .العالقات هذه في السلبية الجوانب إلى التطرق مع والمواطنين

 

 رقابة وجود ومسألة اإلعالم وسائل حرية مبدأ تحقيق مدى نفحص

 .رسمية وغير رسمية

 

 . اإلعالم على العامة المؤسسة انكشاف مدى نفحص

 .إسرائيل في الثقافات متعدد إعالم وجود مسألة نفحص

 في القرارات اتخاذ على للتأثير العام الرأي تجنيد مسألة نناقش
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كمبلوره  اإلعالموسائل  -

للرأي العام )كمصممه( 

 وكمؤثرة على صناع القرار.

 

 .قراراتها لدعم أو المؤسسة،

 

 

 

 

 

نتخابات اال

 واألحزاب

 ،: برلمانيمختلفة حكم أشكالنعرض 

 .مختلط ،رئاسي

 إسرائيلالحكم البرلماني في  طريقة

 

 انتخابات

 في االنتخابات طريقة في تحوالت    

 .االنتخابات قانون – إسرائيل

 بديلة انتخاب لطرق اقتراحات. 

 في الداخلية الديمقراطية 

 .األحزاب

 في األحزاب المتعدد الجهاز 

 .وتحوالت استقرار – إسرائيل

 المجتمع موقف في تحوالت 

 األحزاب من اإلسرائيلي

 .والسياسيين

 

 

 

 أنواع الحكومات االئتالفية.•  

 

 

 

 المؤثرة على تشكيل ائتالفات.العوامل •  

 
 
 

. نعرض الجدل األمريكيمقارنة مع طريقة الحكم الرئاسي  ينجر

 حول طريقة الحكم المرغوبة في البالد

 

نعرض الجدل حول طريقة االنتخابات المرغوبة إلسرائيل من 

 .هاخالل فحص إيجابيات طرق االنتخاب المختلفة وسلبيات

 والبراغماتية في األحزاب المختلفة.نوضح موضوع األيديولوجية 

 

قوائم مرشحين فيأحزاب )مثال: عداد نفحص طرقا مختلفة إل

برايمريز/انتخابات تمهيدية، لجنة منظمة، وغيرها( والجدل 

 بخصوصها. 

 

 

نعرض الخارطة الحزبية في إسرائيل حسب مجموعة مميزات في 

 لدولة. قضايا الخارجية واألمن، المجتمع واالقتصاد، الدين وا

 

 نتائج االنتخابات. –تركيب الكنيست 

تشكيل الحكومات في إسرائيل  التي تعترضنوضح الصعوبات 

تقسيم القوى بين  التساوي في لكونها حكومات ائتالفية وبسبب

 (.الثمانينات )في راتالمعسك

 

 

 :نعرض الحكومات

الكنيست: حكومات ضيقة، حكومات في دعم الحسب مدى   -

 واسعة، حكومات وحدة قومية؛ 

 حسب مدى التقارب األيديولوجي بين مركبات الحكومة.  -

 

 نفحص قوة األحزاب الصغيرة في المفاوضات االئتالفية.



 وزارة التربية والتعليم –משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية  –המזכירות הפדגוגית 

 عنقود المجتمع واالنسان  -אשכול חברה ורוח    

 التفتيش على تعليم  المدنيات  –הפיקוח על הוראת האזרחות    

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

 8 מתוך 8 עמוד

  

 

مشاركة 

مدنيّة 

ومراقبة 

سلطات 

 الحكم

 المشاركة السياسية للمواطنين  

 

واالشتراك نوضح معنى وأهمية المشاركة 

 .المدني، كمكملة لالشتراك السياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف والرقابة على سلطات الحكم

 مراقب الدولة.• 

مندوب شكاوى الجمهور )في هيئات • 

 حكم مختلفة(.

 لجان تحقيق رسمية وبرلمانية. •

 

 .أخرىومراقبه  إشرافمؤسسات  -

מגזר ) الوسط الثالث الحكومة مقابل 

جمعيات بدون هدف / )المدنيשלישי( 

 .(ربح

 

     قابة منظمة: محكمة العدل العليا،التوجه إلى هيئات ر  -

 مفوض/مندوب شكاوى الجمهور.

 االشتراك في مظاهرات، في إضرابات سياسية وما شابه.  -

 استعمال المواطنين لوسائل اإلعالم.  -

ردود فعل للتحركات السياسية واالجتماعية في الفن، األدب،   -

 المسرح والسينما.

 

نفحص مدى استعمال الوسائل المختلفة من قبل أحزاب،  -

مجموعات ضغط وأفراد ومدى تأثير األحزاب ومجموعات 

 .الضغط التابعة للمؤسسة

 لمعارضةنوضح هدف ردود الفعل: إثارة الوعي والرأي العام -

 .لتأييدهاالسلطات أو 

 

ونجري نقاشا حول نفحص طريقة عمل أجهزة الرقابة في إسرائيل 

 نجاعة هيئات الرقابة المختلفة.

 

 

نستعرض هيئات اإلشراف والرقابة: مراقب الدولة، محكمة العدل 

 العليا، المستشار القضائي للحكومة، ونفحص طرق عملها.

 

نناقش قدرة مجموعات مختلفة في المجتمع المدني على النضال من 

 أجل إحقاق حقوقها: 

 

بين نشاط الحكومة والوسط الثاني نبحث التوتر والتكامل 

 )التجاري( والثالث )المدني(

 

الحكم 

 المحلي

 الحكم المحلي

تقسيم الوظائف والصالحيات بين الحكم •  

 .المركزي والحكم المحلي

 مبنى السلطات المحلية.•  

 المحلية. الديمقراطية•  

 

 

 نفحص طريقة االنتخابات لعضوية المجالس المحلية ولرئاستها

قوى سياسية في  تدور حولها صراعات بيننعرض المواضيع التي 

 الحكم المحلي.

كنقطة انطالق لنشاط سياسي المحلي نناقش النشاط في المجلس 

 قطري.

نفحص الفرق في مكانة الحكم المحلي في الوسط اليهودي ومكانته 

 .هذا الفرقفي المجتمع العربي، وأسباب 

 

 


