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

 2 מתוך 1 עמוד

 באזרחות  דף הצגת יחידת העמקה

 המרכז לטכנולוגיה חינוכית –מטח  שם הארגון

 , רמת אביב, תל אביב16רח' קלאוזנר  כתובת הארגון

 

שם איש הקשר כתובת מייל ומס' 
 טלפון

 MyriamD@cet.ac.ilמרים דרמוני שרביט, 

054-6646168 

 המיזם של העם היהודיישראל  שם היחידה

 רציונל היחידה

 

יחידת ההעמקה נועדה לעסוק בשאלות יסוד של קיום העם היהודי 
במדינת ישראל, בראייה חדשה ועכשווית. המטרה להבהיר מהי 

ישראל כמדינת העם היהודי גם במאה  המשמעות הייחודית של מדינת
. לחקור את הקשר בין העם היהודי לישראל ולבחון את 21-ה

 המשמעות של היותנו חלק מהעם היהודי.

 מטרות לימודיות

 

להציג את מדינת ישראל כהגשמת החזון והיוזמה של העם היהודי. 
ללמד על הרעיונות, החזון והאירועים שהביאו ליוזמה זאת ועיצבו 

ה. לעודד את משתתפי התכנית להיות מעורבים בעיצוב עתיד העם אות
 היהודי.

פירוט הנושאים בהם עוסקת 
 יחידת העמקה 

 יחיות הלימוד:

 חולמים והוגים רבונות יהודית.

 מקימים את מדינת ישראל

 שנים של שותפות שישים

 2048 -חושבים קדינה 

מושגי היסוד באזרחות בהם 
 עוסקת יחידת הלימוד

 

 מדינה כמגשימה מאוויים לאומיים  –הזכות להגדרה לאומית 
 וערכים תרבותיים לאומיים.

 הזיקה לעם היהודי בתפוצות כפי שבאה לידי ביטוי במגילת העצמאות.
 עם, לאום, מולדת,הקשר ליהדות התפוצות והבנת המושגים 

 .גולה ותפוצה 

 

ערכים אזרחיים אותם מחזקת  
 יחידת הלימוד

 

ערכה מודפסת הכוללת כרטיסי משימות, כרטיסי דמויות, כרטיסי  עזרים/חומרים נלווים לתוכנית
 דילמה, דפי מידע על ארגונים ועל פרויקטים, דפי מקורות. 

 אתר מלווה.

פעילות שמאפשרת דיונים  –פעילויות ייחודיות כמו 'קפה דילמה' פעילויות בית ספריות/ חוץ 
ייחודיים בקבוצות שונות לדיון סביב דילמות בנושא היחידה והצעות 
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 לפעולה. כיתתיות הקיימות בתוכנית

 דרכי הפעלה

 

פעילויות חוויתיות כמו הפקת תכנית בוקר טלביזיונית, יצירת עיתון,  
 'קפה דילמה ועוד.

תיאור משימת ההערכה 
החלופית המוצעת ביחידת 

 הלימוד 

מצגת תערוכה. עבודה  -להערכה חלופיתהמורה יבחר את הדרך 
 בקבוצות וכו'

 אנגלית ועברית שפות בהם כתובה התוכנית

 


