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اريخّية إلقامة الّدولة الخلفّية-1
ّ
 : الت

 )قرار الّتقسيم(. 181قرار األمم املّتحدة 

 
 : ستقاللل ا وثيقة-2

 بالكامل.االستقالل  وثيقةإعالن معرفة مضمون 

 أقسام الوثيقة:

بيعّي  االنتداب(صّك وعد بلفور، إلقامة الّدولة: تبريرات تاريخّية، تبريرات دولّية ) الّتبريرات-الّتاريخيّ : القسم القسم األول 
ّ
 –والّتبرير الط

 العاملّي.

اني
ّ
 إقامة الدولة )"وعليه فقد اجتمعنا... للدولة اليهودية التي تسمى إسرائيل"(. -العملي: القسم القسم الث

الدولة )إّن دولة إسرائيل ستكون مفتوحة األبواب من أجل الهجرة اليهودّية...وتكون أمينة ملبادئ  طابع-اإلعالني: القسم القسم الثالث

 عة والتزامات لجهات مختلفة./ الّنداءات األربتالتوّجها ،(ميثاق األمم املّتحدة"

 ممّيزات الّدولة اليهودّية والّديمقراطّية كما وردت في الوثيقة.

 

 الفكرة القومّية -3

روط-أ
ّ
بات األساسّية لقيام دولة./  الش

ّ
 املرك

 مجموعة اثنية، القومية.  :ودولة القومّية القومّية-ب

قافّية، الق -أنواع القومّيات: القومّية االثنّية
ّ
 املدنّية. ومّية الث

سلسل
ّ
، دولة متعّددة القومّيات، القومّية- ثقافّية، دولة ثنائّية-بين دولة قومّية اثنّية :مفاهيم/أبعاد مختلفة لدولة القومّية: يتّم توضيح الت

 .دولة جميع مواطنيها

م تبريرات حسب اختيار 3تعليم  يتّم  لدولة القومّية ) التبريرات-ج
ّ
 (.املعل

 

 اليهودّيةالّدولة 

 

ية: -دولة اسرائيل
ّ
 دولة يهوّدية وديمقراط

ة وديموق ية.دولة اسرائيل كدولة يهوّدية، تعتبر حالة خاّصة لدولة القوّمية العصّرية. مّميزاتها وقيمها مشّتقة من تعريفها كدولة يهوديّ
ّ
 راط

 

  ومدنّية ةقوميّ  ،طابع وهوّية دينّية –مواقف مختلفة حول طابع دولة إسرائيل املنشود  -4

قافّية-تسلسل املواقف )األحالم( في موضوع الهوّية الّدينّية 
ّ
 املنشودة للّدولة: الث

راثّية(  
ّ
قليدّية)ت

ّ
قافّية –ّدولة ت

ّ
تي تدمج تشريع دينّي ح ،ث

ّ
ريعة اليهودّية بشكل جزئيالّدولة ال

ّ
 ،سب الش

ريعة 
ّ
تي يكون ف،علمانّية ةاليهودّية. دولدولة الش

ّ
 يها فصل كامل بين الّدين والّدولة. ال
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 : تسلسل املواقف )األحالم( في موضوع الهوّية القومّية املنشودة للّدولة

-اثنيةال تتالءم مع مفاهيم إسرائيل كدولة يهودّية ديمقراطّية: دولة قومية يهودية  ثقافّية ديمقراطّية، مواقف –قومّية يهودّية اثنّية  دولة

 دولة قومّية مدنّية ديمقراطّية. ،ولة ثنائّية القومّية ديمقراطّيةد ،يمقراطّيةغير د ثقافّية

الفردّي، املفهوم الجمهورّي )مدنّي -املواقف)األحالم( في موضوع هوّيتها املدنّية املنشودة للّدولة: مفاهيم ديمقراطّية ليبرالّية: املفهوم الليبرالي

قافات. )ابتداًء من صيف  ( واملفهوم متعّددثقافيّ -واثنيّ 
ّ
 (.2021الث

 

 اليهودّية لدولة إسرائيل: املمّيزات-5

م أن يوّضح مضمون وهدف كّل قانون وكيف يعّبر عن الطابع اليهودّي للّدولة(. -الجانب القانونّي  -أ
ّ
شريع:)على املعل

ّ
 الت

عب ال - الوضع القانونّي امللزم: قانون أساس: إسرائيل
ّ
في موضوع األسس  رظهت) يهودّي، قانون العودة، قانون الجنسّيةدولة القومّية للش

، قانون ساعات العمل والّراحة، قانون أسس القضاء ) قانون أساس: أراض ي إسرائيل، قانون الّتعليم الّرسمّي )أهداف الّتعليمالّدستورّية(، 

كرى الكارثة والبطولة، قانون مقاضاة الّنازيين وأعوانهم، قانون ، قانون حظر تربية الخنازير، قانون عيد املّصة، قانون ذ()القضاء العبرّي 

 ّدينّية اليهودّية.البث العام، قانون املحاكم ال

عار، العلم والنشيد الوطني(. -ب
ّ
غة العبرّية كلغة رسمّية، الّتقويم العبري، رموز الّدولة )الش

ّ
 الحّيز العام: مكانة الل

فاق الوضع -ج
ّ
 .القائم )ستاتوس كفو( بين العام والخاص: ات

 
تات: دولة-6

ّ
عب اليهودي في الش

ّ
  إسرائيل والش

تات.
ّ
عب اليهودّي في الش

ّ
 املسؤولّية وااللتزام املتبادل بين دولة إسرائيل والش

 

ّيات-7
ّ
 في إسرائيل: األقل

ّيات في دولة إسرائيل. -أ
ّ
 مكانة األقل

 .األقلية املختلفة في إسرائيل )العرب، الّدروز وآخرون( االجتماعّي: معرفة مجموعات -الجانب الّديموغرافي -ب

ّياتجانب الحّيز العام: ممّيزات األق -ج
ّ
قة في ل

ّ
قافة والّدين املتعل

ّ
غة، الث

ّ
 .مجاالت الل

ّيات في مجاالت: الّتعليم، املؤّسسات ا -د
ّ
لّدينّية واملحاكم الجانب املؤّسساتّي: يشمل املكانة واملركز الّرسمّي للمؤّسسات الخاّصة باألقل

 الّدينّية.

 
صّدع-8

ّ
 القومّي: الت

تطبيق العيش  تحدي ه، طرق مواجهة الّتصّدع )عرض املجموعات املختلفة، أسباب الّتصّدع القومّي وطرق الّتعبير عن ؛الّتصّدع القومّي  

فاقاتاإلمكانّيات للتوافقّية / املشترك في ظّل الّتصّدع، 
ّ
 يص الخالفات(. ، تسويات وتقلاالحتماالت الت
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ظام الّديمقراطّي 
ّ
 ما هي الّديمقراطّية؟  قيم ومبادئ وممّيزات الن

عب مبدأ-9
ّ

 .: ديمقراطّية مباشرة وديمقراطّية غير مباشرة/تمثيلّية، استفتاء عامحكم الش

 .ّتنافسالممّيزات/شروط أساسّية النتخابات ديمقراطّية: عاّمة، سرّية، دورّية، متساوّية وحّرّية  -

باتها: قائمّية، نسبّية، قطرّية. )بدون املقارنة مع ط -
ّ
 انتخابات أخرى(.رق طريقة االنتخابات في إسرائيل ومرك

 

يبرالّية:  املفاهيم-10
ّ
 (.2021)ابتداًء من موعد صيف الّديمقراطّية الل

 
يبرالّية الفردّية، الّديمقراطّية الجمهورّية -

ّ
قافات )في هذه املرحلة بدون ثقافّية(، الّديمقراطّية متعّددة -)مدنّية واثنّية الّديمقراطّية الل

ّ
الث

قافات(.  غير مطلوب/
ّ
 الّديمقراطّية متعددة الث

 

 : سياسّية ديمقراطّية ثقافة-11

سامح، مبدأ الّتعّددّية و  
ّ
قافة الّسياسّية، مبدأ الت

ّ
 مبدأ اإلجماع )الّتوافقّية(.الث

 

ّيات حسم األكثرّية واملحافظة مبدأ-12
ّ
 :على حقوق القل

 .مبدأ حسم االكثرّية واستبداد األكثرّية -

 

 :اإلنسان واملواطن حقوق -13

 الحرّية واملساواة كقيم أساسّية.

بيعّية.
ّ
 فكرة الحقوق الط

ك، الحّق في اإلجراءات القانون حقوق اإلنسان األساسّية: –حقوق طبيعّية -
ّ
ّية املنصفة، الحّق في الحّق في الحياة واألمن، الحّق في الّتمل

 الحّق في الكرامة ومشتّقاتها.) الحّرّية ومشتّقاتها، الحّق في املساواة )الّتمييز املرفوض، سياسة الّتفريق وسياسة الّتفضيل املصّحح

  حقوق سياسّية )مدنّية(/ حقوق املواطن: -
ّ
ح، حرّية الّتظاهر واالحتجاج، حّرّية الّتنظ

ّ
رش

ّ
 م الّسياس ّي.الحّق في االنتخاب والت

مستوى معيشة الئق، الحّق في الّصّحة والحصول على عالج طّبّي، الحّق  -: الحّق في الوجود اإلنسانّي الكريم اقتصادّية –حقوق اجتماعّية  -

 .في الّسكن، الحّق في الّتعليم، حقوق العّمال وظروف العمل

غة، الحّق في الّتمثيل يجب تدريس أمثلة مختلفة على  حقوق جماعّية/حقوق ثقافّية: -
ّ
حقوق الجماعّية مثل: الحّق في استعمال الل

 الّسياس ّي، الحّق في الّتعليم، القيام بالفرائض وحرّية العبادة. 

 

 اإلنسان كإنسان وواجبات اإلنسان كمواطن: واجبات -14

  .الّتضارب بين الحقوق. والعالقة بين الحقوق والواجبات 

 

سلسل بين ا :اجتماعّية في الّدول الّديمقراطّية -اقتصادّية  توّجهات-15
ّ
يبرالّي والّتوّجه اال يتّم توضيح الت

ّ
 الّديمقراطّي. -جتماعيّ لّتوجه الل

 .العوملة-16
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 مبدأ تقييد الّسلطة: -17

 مبدأ تقييد الّسلطة. -

  .مبدأ فصل الّسلطات -

 ول(.الّدستور )ال يشمل دستورا رسمّيا ودستورا غير رسمّي/ متدا -

 مؤّسساتّية، وأجهزة اإلشراف واملراقبة غير الّرسمّية/غير املؤّسساتّية.\أجهزة اإلشراف واملراقبة الّرسمّية  -

 
 سلطة القانون: مبدأ-18

 مبدأ سلطة القانون. -

 أنواع املخالفات: مخالفة جنائّية، مخالفة سلطوّية )شخصّية وعاّمة(، مخالفة سياسّية/ أيديولوجّية.  -

ر في مسللة واجب اال ت مشكوك فيها، الخال حاال 
ّ
، سياسّية-وأيديولوجّيةنصياع للقانون ألسباب ضميرّية نصياع للقانون: رفض اال ف أو الّتوت

 .األمر غّير القانونّي، األمر غير القانونّي بشكل قاطع

 

- ّدولة مثل )إسرائيل كدوله يهودّية وديمقراطّية(الّديمقراطّية في الّدفاع عن نفسها من تهديدات على نظام الُحكم وطابع ال حّق -19

 .دفاعّية ديمقراطّية

 

 : والّديمقراطّية األمن-20

شريع-أمنهاحق الّدولة في الّدفاع عن نفسها وعن مواطنيها من تهديدات تهّدد 
ّ
وارئ، اال في أوق الت

ّ
 .عتقال اإلدارّي ات الط

 

  :لنظام الحكم والّسياسة في إسرائي

 : الّدستورّية األسس-21

 ستقالل: قيمّية، قضائّية، وانعكاسها في قوانين األساس.لقضائّية )القانونّية( لوثيقة اال املكانة ا -

 قوانين األساس: مكانة، مضمون وشكل )مقارنة مع القوانين العادّية(. -

تي تتناول حقوق اإلنسان: 
ّ
كرامة اإلنسان وحرّيته وقانون أساس: حرّية مزاولة  :أساس قانون -يتّم توضيح خصوصّية قوانين األساس ال

 العمل.

عب -
ّ
وّضح خاصّية /تفّرد قانون األساس: إسرائيل دولة القومّية للش

ُ
ابع اليهودّي للّدولة. اليهودي ت

ّ
 . كقانون يرّسخ الط

 قانون العودة، قانون الجنسّية. -

 
 (.2021)ابتداًء من صيف . والجدل حول صالحّيات محكمة العدل العليا دستورّية ثورة-22

 

شريعّية-32
ّ
  :الّسلطة الت

 .عمل الكنيست: ائتالف، معارضة، هيئة الكنيست، لجان الكنيست -

 وظائف الكنيست: سلطة تلسيسّية، سلطة تشريعّية، اإلشراف واملراقبة، تشكيل الحكومة، تعيين أصحاب املناصب وتمثيل املواطنين. -

شريع الّرئيس يّ  -
ّ
 : مراحل سّن القانون.الت
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نفيذّية: الّسلطة-24
ّ
 الت

انوي، القيام بلي عمل ال يقع ضمن نطاق عمل سلطة أخرى، وضع -وظائف الحكومة: وضع الّسياسة وتنفيذها، وضع األنظمة -
ّ
شريع الث

ّ
الت

وارئ.
ّ
 أنظمة الط

 .املسؤولّية الحكومّية املشتركة واملسؤولّية الوزارّية -

 

 ضائّية:الق الّسلطة-25

 الّسلطة القضائّية في إسرائيل. عدم تبعّية )استقاللّية( -

 .أنواع القضاء: قضاء جنائّي وقضاء مدنّي  -

 محكمة العدل العليا، الّرقابة القضائّية، الفّعالّية القضائّية. -

 

 إضافة للمواضيع املذكورة أعاله على كل معلم أن يدّرس عنقودا واحدا من العناقيد التالية:

 

العالم 

 اليهودي:

 

عب  -*
ّ
مكانه دوله إسرائيل في حياة الش

 .اليهودي

 

عدم  :املتشابه واملختلف في املجتمع -

 .التجانس، االختالف، تعدديه، تصدعات

نعرض مجمل مركبات هوية يهود الشتات واملعضالت التي يواجهها 

 أبناء هذه الجاليات.

 لعالم.نعرض اتجاهات في ديمغرافية الشعب اليهودي في ا

 :التصدع الديني

. وصف املجموعات املختلفة، االختالف بينها الى جانب املشترك 1

 فيما بينها.

 فات، أسباب التصدع واستمرار يته، طرق التعبير عنه.ال .الخ2

لتصدع، االحتماالت ا. كيف يمكن تطبيق العيش املشترك في ظل 3

 التفاقات، تسويات وتقليص الخالفات

 

اإلعالم 

ّسياسة وال

 :في إسرائيل

تجسيد الحق في حرية التعبير، حق 

 الجمهور في املعرفة، وفي مراقبة الحكم.

وسائل اإلعالم كحلقة وصل )وسيط( بين 

 الحكم واملواطنين.

مبدأ استقاللية وعدم تبعية وسائل 

 اإلعالم: 

 انابيب معلومات مفتوحة.

 تعدد مصادر معلومات ذات طابع تعددي.

 م:قوة وسائل اإلعال 

وسائل اإلعالم كمبلوره )كمصممه( للرأي 

 .العام وكمؤثرة على صناع القرار

 

نفحص قضية التضارب بين ممارسة الحق في حرية التعبير، حق 

الجمهور في املعرفة ومراقبة الحكم وبين حقوق اإلنسان واملواطن 

 ومبادئ أخرى.

ت نفحص العالقة املتبادلة بين وسائل اإلعالم، الحكم، املنظما

 .واملواطنين مع التطرق إلى الجوانب السلبية في هذه العالقات

نفحص مدى تحقيق مبدأ حرية وسائل اإلعالم ومسللة وجود 

 رقابة رسمية وغير رسمية.

 نفحص مدى انكشاف املؤسسة العامة على اإلعالم. 

 نفحص مسللة وجود إعالم متعدد الثقافات في إسرائيل.

ام للتلثير على اتخاذ القرارات في نناقش مسللة تجنيد الرأي الع

 املؤسسة، أو لدعم قراراتها.
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نتخابات ال 

 :واألحزاب

 

نعرض أشكال الحكم املختلفة: برملاني، 

 رئاس ي، مختلط.

 طريقة الحكم البرملاني في إسرائيل

 انتخابات

 –تحوالت في طريقة االنتخابات في إسرائيل 

 قانون االنتخابات.

 يلة.اقتراحات لطرق انتخاب بد

 الديمقراطية الداخلية في األحزاب.

 –الجهاز املتعدد األحزاب في إسرائيل 

 استقرار وتحوالت.

تحوالت في موقف املجتمع اإلسرائيلي من 

 األحزاب والسياسيين.

 

 أنواع الحكومات االئتالفية.•  

 

 

 

 العوامل املؤثرة على تشكيل ائتالفات.•  

 
 

س ي األمريكي. نعرض الجدل نجري مقارنة مع طريقة الحكم الرئا

 حول طريقة الحكم املرغوبة في البالد

 

نعرض الجدل حول طريقة االنتخابات املرغوبة إلسرائيل من خالل 

 فحص إيجابيات طرق االنتخاب املختلفة وسلبياتها.

 نوضح موضوع األيديولوجية والبراغماتية في األحزاب املختلفة.

 

حين في أحزاب )مثال: نفحص طرقا مختلفة إلعداد قوائم مرش

انتخابات تمهيدية، لجنة منظمة، وغيرها( والجدل  / برايمريز

 بخصوصها. 

 

نعرض الخارطة الحزبية في إسرائيل حسب مجموعة مميزات في 

 قضايا الخارجية واألمن، املجتمع واالقتصاد، الدين والدولة. 

 

 نتائج االنتخابات. –تركيب الكنيست 

ض تشكيل الحكومات في إسرائيل نوضح الصعوبات التي تعتر 

لكونها حكومات ائتالفية وبسبب التساوي في تقسيم القوى بين 

 املعسكرات )في الثمانينات(.

 نعرض الحكومات:

حسب مدى الدعم في الكنيست: حكومات ضيقة، حكومات   -

 واسعة، حكومات وحدة قومية؛ 

 حسب مدى التقارب األيديولوجي بين مركبات الحكومة.  -

 ص قوة األحزاب الصغيرة في املفاوضات االئتالفية.نفح
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مشاركة 

مدنّية 

ومراقبة 

سلطات 

 الحكم:

 

 املشاركة السياسية للمواطنين 

 

نوضح معنى وأهمية املشاركة 

واالشتراك املدني، كمكملة لالشتراك 

 السياس ي.

 

 

 اإلشراف والرقابة على سلطات الحكم

 مراقب الدولة.• 

ور )في هيئات مندوب شكاوى الجمه• 

 حكم مختلفة(.

 لجان تحقيق رسمية وبرملانية.• 

مؤسسات إشراف ومراقبه غير -*

 رسمية أخرى.

)  الحكومة مقابل الوسط الثالث 

/ جمعّيات  املدني/ ( שלישי מגזר

 بدون هدف ربح (.

التوجه إلى هيئات رقابة منظمة: محكمة العدل العليا،   -

 مفوض/مندوب شكاوى الجمهور.

 شتراك في مظاهرات، في إضرابات سياسية وما شابه.اال   -

 استعمال املواطنين لوسائل اإلعالم.  -

ردود فعل للتحركات السياسية واالجتماعية في الفن، األدب،   -

 املسرح والسينما.

 

نفحص مدى استعمال الوسائل املختلفة من قبل أحزاب، -

الضغط مجموعات ضغط وأفراد ومدى تلثير األحزاب ومجموعات 

 التابعة للمؤسسة.

نوضح هدف ردود الفعل: إثارة الوعي والرأي العام ملعارضة -

 السلطات أو لتلييدها.

 

نفحص طريقة عمل أجهزة الرقابة في إسرائيل ونجري نقاشا حول 

 نجاعة هيئات الرقابة املختلفة.

 

نستعرض هيئات اإلشراف والرقابة: مراقب الدولة، مندوب 

ة العدل العليا، املستشار القضائي شكاوى الجمهور محكم

 للحكومة، ونفحص طرق عملها.

 

نناقش قدرة مجموعات مختلفة في املجتمع املدني على النضال من 

 أجل إحقاق حقوقها: 

 

نبحث التوتر والتكامل بين نشاط الحكومة والوسط الثاني 

 )التجاري( والثالث )املدني(

الحكم 

 املحلي:

 

يات بين تقسيم الوظائف والصالح• 

 الحكم املركزي والحكم املحلي.

 مبنى السلطات املحلية.• 

 الديمقراطية املحلية.• 

 

 

 

 نعرض طريقة االنتخابات لعضوية املجالس املحلية ولرئاستها

نعرض املواضيع التي تدور حولها صراعات بين قوى سياسية في 

 الحكم املحلي.

شاط سياس ي نناقش النشاط في املجلس املحلي كنقطة انطالق لن

 قطري.

نفحص الفرق في مكانة الحكم املحلي في الوسط اليهودي ومكانته 

 في املجتمع العربي، وأسباب هذا الفرق.
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