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 2019مرشد للمعّلم                                                           أيلول 
 2020مساعدة ابتداًء من صيف أداة 

 %80تفصيل املواضيع األساسية املطلوبة   - أداة مساعدة للمعلم 
 34281لنموذج 

 :  اخللفّية الّتارخيّية إلقامة الّدولة - 1
 )قرار الّتقسيم(.   181قرار األمم املّتحدة 

 : ستقاللاال  وثيقةإعالن   - 2
 ابلكامل. االستقالل   وثيقةإعالن  معرفة مضمون 
 أقسام الوثيقة: 
االنتداب (  صّك وعد بلفور، الّتربيرات إلقامة الّدولة: تربيرات اترخيّية، تربيرات دولّية )  -: القسم الّتارخييّ القسم األول 

 العاملّي.  – والّتربير الطّبيعّي 
 ليت تسمى إسرائيل"(. إقامة الدولة )"وعليه فقد اجتمعنا... للدولة اليهودية ا   -: القسم العملي القسم الثّاين

طابع الدولة )إّن دولة إسرائيل ستكون مفتوحة األبواب من أجل اهلجرة    - : القسم اإلعالينالقسم الثالث
 التوّجهات/ الّنداءات األربعة والتزامات جلهات خمتلفة. ، (اليهوديّة...وتكون أمينة ملبادئ ميثاق األمم املّتحدة" 

 راطّية كما وردت يف الوثيقة. ممّيزات الّدولة اليهوديّة والّدميق
 الفكرة القومّية - 3
 املرّكبات األساسّية لقيام دولة. الّشروط /    -أ

 جمموعة اثنية، القومية.    :القومّية ودولة القومّية  -ب
 الثّقافّية، القومّية املدنّية.    -أنواع القومّيات: القومّية االثنّية 

القومّية، دولة   -  ثقافّية، دولة ثنائّية -بني دولة قومّية اثنّية   :توضيح الّتسلسلمفاهيم/أبعاد خمتلفة لدولة القومّية: يتّم 
 .متعّددة القومّيات، دولة مجيع مواطنيها

 (. املعّلم تربيرات حسب اختيار 3تعليم   يتمّ  ) تربيرات لدولة القومّية ال  -ج
 

 الّدولة اليهوديّة
 ودميقراطّية: دولة يهوّدية  - دولة اسرائيل

دولة اسرائيل كدولة يهوّدية، تعترب حالة خاّصة لدولة القوّمية العصّرية. ممّيزاهتا وقيمها مشّتقة من تعريفها كدولة  
 يهوديّة ودميوقراطّية. 

   ومدنّية  قومّية  ، طابع وهويّة دينّية  –مواقف خمتلفة حول طابع دولة إسرائيل املنشود   - 4
 املنشودة للّدولة: الثّقافّية  - )األحالم( يف موضوع اهلويّة الّدينّية  تسلسل املواقف  

 . الّدولة اّليت تدمج تشريع دييّن حسب الّشريعة اليهوديّة بشكل جزئي : ثّقافّية  – ّدولة تّقليديّة)تّراثّية(  -أ
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 . دولة الّشريعة اليهوديّة -ب
 الّدولة.  اّليت يكون فيها فصل كامل بني الّدين و   :دولة علمانّية -ج

2 
 :  تسلسل املواقف )األحالم( يف موضوع اهلويّة القومّية املنشودة للّدولة

ثقافّية دميقراطّية، مواقف ال تتالءم مع مفاهيم إسرائيل كدولة يهوديّة دميقراطّية: دولة   –دولة قومّية يهوديّة اثنّية   -أ
 . ثقافّية غري دميقراطّية  - قومية يهودية اثنية 

 . دولة ثنائّية القومّية دميقراطّية  -ب
 دولة قومّية مدنّية دميقراطّية.   -ج

الفردّي،  -املواقف)األحالم( يف موضوع هويّتها املدنّية املنشودة للّدولة: مفاهيم دميقراطّية ليربالّية: املفهوم الليربال 
 (. 2021ابتداًء من صيف  ثقايّف( واملفهوم متعّدد الثّقافات. )  - املفهوم اجلمهورّي )مدينّ واثينّ 

 
 املمّيزات اليهوديّة لدولة إسرائيل:  - 5
الّتشريع:)على املعّلم أن يوّضح مضمون وهدف كّل قانون وكيف يعرّب عن الطابع اليهودّي   - اجلانب القانوينّ   -أ

 للّدولة(. 
  رظهت)  دولة القومّية للّشعب اليهودّي، قانون العودة، قانون اجلنسّية  -  الوضع القانوينّ امللزم: قانون أساس: إسرائيل

، قانون  ) قانون أساس: أراضي إسرائيل، قانون الّتعليم الّرمسّي )أهداف الّتعليميف موضوع األسس الّدستوريّة(، 
انون عيد املّصة، قانون  ، قانون حظر تربية اخلنازير، ق( ساعات العمل والّراحة، قانون أسس القضاء )القضاء العربيّ 

 ّدينّية اليهوديّة. ذكرى الكارثة والبطولة، قانون مقاضاة الّنازيني وأعواهنم، قانون البث العام، قانون احملاكم ال
 احلّيز العام: مكانة الّلغة العربيّة كلغة رمسّية، الّتقومي العربي، رموز الّدولة )الّشعار، العلم والنشيد الوطين(.  -ب
 .العام واخلاص: اتّفاق الوضع القائم )ستاتوس كفو( بني    -ج

 

املسؤولّية وااللتزام املتبادل بني دولة إسرائيل والّشعب اليهودّي يف    دولة إسرائيل والّشعب اليهودي يف الّشتات: - 6
 الّشتات. 

 

 األقّلّيات يف إسرائيل:  - 7
 مكانة األقّلّيات يف دولة إسرائيل.  -أ

 . االجتماعّي: معرفة جمموعات األقلية املختلفة يف إسرائيل )العرب، الّدروز وآخرون(  - اجلانب الّدميوغرايف -ب
 . جماالت الّلغة، الثّقافة والّدين  املتعّلقة يف   جانب احلّيز العام: ممّيزات األقّلّيات -ج
ابألقّلّيات يف جماالت: الّتعليم، املؤّسسات  اجلانب املؤّسسايّت: يشمل املكانة واملركز الّرمسّي للمؤّسسات اخلاّصة  -د

 الّدينّية واحملاكم الّدينّية. 
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عرض اجملموعات املختلفة، أسباب الّتصدّع القومّي وطرق الّتعبري عنه، طرق   ؛الّتصدّع القوميّ   الّتصدّع القومّي: - 8
، تسوايت  االحتماالت التّفاقات توافقّية / اإلمكانّيات للتطبيق العيش املشرتك يف ظّل الّتصدّع،  حتدي   )مواجهة الّتصدّع  

 وتقليص اخلالفات(.  
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 ما هي الّدميقراطّية؟  قيم ومبادئ وممّيزات الّنظام الّدميقراطيّ 
 . مبدأ حكم الّشعب: دميقراطّية مباشرة ودميقراطّية غري مباشرة/متثيلّية، استفتاء عام  - 9
 . ّتنافسالممّيزات/شروط أساسّية النتخاابت دميقراطّية: عاّمة، سريّة، دوريّة، متساويّة وحّريّة  -
 انتخاابت أخرى(. رق طريقة االنتخاابت يف إسرائيل ومرّكباهتا: قائمّية، نسبّية، قطريّة. )بدون املقارنة مع ط  -

 

 (. 2021)ابتداًء من موعد صيف  املفاهيم الّدميقراطّية الّليربالّية:   -10
ثقافّية(، الّدميقراطّية متعّددة الثّقافات )يف هذه  -)مدنّية واثنّية الّدميقراطّية الّليربالّية الفرديّة، الّدميقراطّية اجلمهوريّة -

 غري مطلوب الّدميقراطّية متعددة الثّقافات(.  /املرحلة بدون 
 

 مبدأ اإلمجاع )الّتوافقّية(. الثّقافة الّسياسّية، مبدأ الّتسامح، مبدأ الّتعّدديّة و   –  ثقافة سياسّية دميقراطّية   -11

 

 : مبدأ حسم األكثريّة واحملافظة على حقوق االقّلّيات   -12
 .مبدأ حسم االكثريّة واستبداد األكثريّة  -
 

 :حقوق اإلنسان واملواطن -13
 واملساواة كقيم أساسّية. احلريّة 

 فكرة احلقوق الطّبيعّية. 
احلّق يف احلياة واألمن، احلّق يف الّتمّلك، احلّق يف اإلجراءات القانونّية    حقوق اإلنسان األساسّية: – حقوق طبيعّية -

املنصفة، احلّق يف احلّريّة ومشتّقاهتا، احلّق يف املساواة )الّتمييز املرفوض، سياسة الّتفريق وسياسة الّتفضيل 
 احلّق يف الكرامة ومشتّقاهتا.) املصّحح

احلّق يف االنتخاب والرّتّشح، حريّة الّتظاهر واالحتجاج، حّريّة الّتنّظم   : حقوق سياسّية )مدنّية(/ حقوق املواطن -
 الّسياسّي. 

مستوى معيشة الئق، احلّق يف الّصّحة واحلصول   -: احلّق يف الوجود اإلنساينّ الكرمي  اقتصاديّة   –حقوق اجتماعّية   -
 .وظروف العمل   على عالج طّّبّ، احلّق يف الّسكن، احلّق يف الّتعليم، حقوق العّمال 

جيب تدريس أمثلة خمتلفة على حقوق اجلماعّية مثل: احلّق يف استعمال الّلغة، احلّق    حقوق مجاعّية/حقوق ثقافّية: -
 يف الّتمثيل الّسياسّي، احلّق يف الّتعليم، القيام ابلفرائض وحريّة العبادة.  

 
 اإلنسان كإنسان وواجبات اإلنسان كمواطن:   واجبات -14



 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 4 עמוד

 

  .الّتضارب بني احلقوق. والعالقة بني احلقوق والواجبات  

 

يتّم توضيح الّتسلسل بني الّتوجه الّليرباّل والّتوّجه   اجتماعّية يف الّدول الّدميقراطّية: - توّجهات اقتصاديّة   -15
 الّدميقراطّي.  -جتماعيّ اال

4 
 العوملة.   -16

 

 مبدأ تقييد الّسلطة:   -17
 مبدأ تقييد الّسلطة.  -
  .مبدأ فصل الّسلطات -
 الّدستور )ال يشمل دستورا رمسّيا ودستورا غري رمسّي/ متداول(.  -
 مؤّسساتّية، وأجهزة اإلشراف واملراقبة غري الّرمسّية/غري املؤّسساتّية. \أجهزة اإلشراف واملراقبة الّرمسّية  -

 

 القانون: مبدأ سلطة   -18
 مبدأ سلطة القانون.  -
 أنواع املخالفات: خمالفة جنائّية، خمالفة سلطويّة )شخصّية وعاّمة(، خمالفة سياسّية/ أيديولوجّية.    -

نصياع للقانون ألسباب ضمرييّة  نصياع للقانون: رفض اال حاالت مشكوك فيها، اخلالف أو الّتوتّر يف مسألة واجب اال
 .سياسّية، األمر غرّي القانويّن، األمر غري القانوينّ بشكل قاطع  -وأيديولوجّية 

 
حّق الّدميقراطّية يف الّدفاع عن نفسها من هتديدات على نظام احلُكم وطابع الّدولة مثل )إسرائيل كدوله يهوديّة   -19

 .دميقراطّية دفاعّية  -  ودميقراطّية( 
 

الّتشريع يف أوقات   -: حق الّدولة يف الّدفاع عن نفسها وعن مواطنيها من هتديدات هتّدد أمنها والّدميقراطّية األمن   -20
 . عتقال اإلداريّ الّطوارئ، اال

 
  :نظام احلكم والّسياسة يف إسرائيل الثّالث :القسم 

 :  األسس الّدستوريّة   -21
 ستقالل: قيمّية، قضائّية، وانعكاسها يف قوانني األساس. املكانة القضائّية )القانونّية( لوثيقة اال -
 قوانني األساس: مكانة، مضمون وشكل )مقارنة مع القوانني العاديّة(.  -

كرامة اإلنسان وحريّته وقانون    :قانون أساس -يتّم توضيح خصوصّية قوانني األساس اّليت تتناول حقوق اإلنسان:  
 أساس: حريّة مزاولة العمل. 

 خاصّية /تفّرد قانون األساس: إسرائيل دولة القومّية للّشعب. كقانون يرّسخ الطّابع اليهودّي للّدولة.   ُتوّضح -
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 قانون العودة، قانون اجلنسّية.  -
 (. 2021)ابتداءً من صيف  واجلدل حول صالحّيات حمكمة العدل العليا.  ثورة دستوريّة -
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  :الّسلطة الّتشريعّية- 22

 

 

 .الكنيست: ائتالف، معارضة، هيئة الكنيست، جلان الكنيستعمل  -
وظائف الكنيست: سلطة أتسيسّية، سلطة تشريعّية، اإلشراف واملراقبة، تشكيل احلكومة، تعيني أصحاب املناصب   -

 ومتثيل املواطنني. 
 الّتشريع الّرئيسّي: مراحل سّن القانون.  -

 

 الّسلطة الّتنفيذيّة:   -23
الّتشريع الثّانوي، القيام أبي عمل ال يقع ضمن نطاق عمل  -احلكومة: وضع الّسياسة وتنفيذها، وضع األنظمة وظائف  -

 سلطة أخرى، وضع أنظمة الّطوارئ. 
 .املسؤولّية احلكومّية املشرتكة واملسؤولّية الوزاريّة  -
 

 لّسلطة القضائّية: ا  -24
 القضائّية يف إسرائيل. الّسلطة  عدم تبعّية )استقاللّية(  -
 .أنواع القضاء: قضاء جنائّي وقضاء مدينّ  -
 حمكمة العدل العليا، الّرقابة القضائّية، الفّعالّية القضائّية.  -
 

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

العامل 
 اليهودي:

 

إسرائيل يف حياة مكانه دوله  -*
 .الّشعب اليهودي

 
 :املتشابه واملختلف يف اجملتمع -

عدم التجانس، االختالف، تعدديه، 
 .تصدعات

نعرض جممل مركبات هوية يهود الشتات 
 واملعضالت اليت يواجهها أبناء هذه اجلاليات.
نعرض اجتاهات يف دميغرافية الشعب اليهودي 

 يف العامل.
 :التصدع الديين
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موعات املختلفة، االختالف . وصف اجمل1
 بينها اىل جانب املشرتك فيما بينها.

فات، أسباب التصدع واستمرار يته، ال.اخل2
 طرق التعبري عنه.

. كيف ميكن تطبيق العيش املشرتك يف ظل 3
لتصدع، االحتماالت التفاقات، تسوايت ا

 وتقليص اخلالفات
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اإلعالم 
والّسياسة  

يف 
 إسرائيل:

احلق يف حرية التعبري، حق جتسيد 
اجلمهور يف املعرفة، ويف مراقبة  

 احلكم.
وسائل اإلعالم كحلقة وصل )وسيط( بني 

 احلكم واملواطنني. 
مبدأ استقاللية وعدم تبعية وسائل  

 اإلعالم: 
 اانبيب معلومات مفتوحة. 

 تعدد مصادر معلومات ذات طابع تعددي.
 قوة وسائل اإلعالم:

كمبلوره )كمصممه(  وسائل اإلعالم  
 .للرأي العام وكمؤثرة على صناع القرار

 

نفحص قضية التضارب بني ممارسة احلق يف حرية 
التعبري، حق اجلمهور يف املعرفة ومراقبة احلكم 
 وبني حقوق اإلنسان واملواطن ومبادئ أخرى.

نفحص العالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم، احلكم، 
تطرق إىل اجلوانب املنظمات واملواطنني مع ال 
 . السلبية يف هذه العالقات

نفحص مدى حتقيق مبدأ حرية وسائل اإلعالم 
 ومسألة وجود رقابة رمسية وغري رمسية. 

 نفحص مدى انكشاف املؤسسة العامة على اإلعالم. 
نفحص مسألة وجود إعالم متعدد الثقافات يف 

 إسرائيل.
اختاذ نناقش مسألة جتنيد الرأي العام للتأثري على 

 القرارات يف املؤسسة، أو لدعم قراراهتا.

نتخاابت اال
 واألحزاب:

 

نعرض أشكال احلكم املختلفة: برملاين، 
 رائسي، خمتلط.

 طريقة احلكم الربملاين يف إسرائيل 
 انتخاابت 

حتوالت يف طريقة االنتخاابت يف 
 قانون االنتخاابت.  –إسرائيل 

 اقرتاحات لطرق انتخاب بديلة. 
 الدميقراطية الداخلية يف األحزاب. 

 –اجلهاز املتعدد األحزاب يف إسرائيل 
 استقرار وحتوالت.

حتوالت يف موقف اجملتمع اإلسرائيلي 
 من األحزاب والسياسيني. 

 
 •  أنواع احلكومات االئتالفية. 

الرائسي األمريكي. جنري مقارنة مع طريقة احلكم 
 نعرض اجلدل حول طريقة احلكم املرغوبة يف البالد 

 

نعرض اجلدل حول طريقة االنتخاابت املرغوبة 
إلسرائيل من خالل فحص إجيابيات طرق االنتخاب 

 املختلفة وسلبياهتا. 
نوضح موضوع األيديولوجية والرباغماتية يف 

 األحزاب املختلفة. 
 

إلعداد قوائم مرشحني يف نفحص طرقا خمتلفة 
انتخاابت متهيدية، جلنة   / أحزاب )مثال: براميريز

 منظمة، وغريها( واجلدل خبصوصها.  
 

نعرض اخلارطة احلزبية يف إسرائيل حسب جمموعة 
مميزات يف قضااي اخلارجية واألمن، اجملتمع 

 واالقتصاد، الدين والدولة. 
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 •  العوامل املؤثرة على تشكيل ائتالفات.
 
 
 

 

 نتائج االنتخاابت.  –تركيب الكنيست 
صعوابت اليت تعرتض تشكيل احلكومات يف نوضح ال 

إسرائيل لكوهنا حكومات ائتالفية وبسبب التساوي يف 
 تقسيم القوى بني املعسكرات )يف الثمانينات(. 

 نعرض احلكومات: 
حسب مدى الدعم يف الكنيست: حكومات ضيقة،    -

 حكومات واسعة، حكومات وحدة قومية؛  
بات حسب مدى التقارب األيديولوجي بني مرك  -

 احلكومة. 
نفحص قوة األحزاب الصغرية يف املفاوضات 

 االئتالفية. 
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مشاركة  
مدنّية  

ومراقبة  
سلطات 

  احلكم:

 املشاركة السياسية للمواطنني 
 

نوضح معىن وأمهية املشاركة  
واالشرتاك املدين، كمكملة لالشرتاك 

 السياسي. 
 
 

 اإلشراف والرقابة على سلطات احلكم
 الدولة. • مراقب 

• مندوب شكاوى اجلمهور )يف هيئات 
 حكم خمتلفة(. 

 • جلان حتقيق رمسية وبرملانية. 
مؤسسات إشراف ومراقبه غري -*

 رمسية أخرى.
מגזר )  احلكومة مقابل الوسط الثالث 

مجعيّات بدون هدف  / املدين/ שלישי (
 ربح (.

التوجه إىل هيئات رقابة منظمة: حمكمة العدل   -
 مندوب شكاوى اجلمهور./العليا، مفوض

االشرتاك يف مظاهرات، يف إضراابت سياسية وما    -
 شابه. 

 استعمال املواطنني لوسائل اإلعالم.   -
ردود فعل للتحركات السياسية واالجتماعية يف    -

 الفن، األدب، املسرح والسينما. 
 
نفحص مدى استعمال الوسائل املختلفة من قبل -

وأفراد ومدى أتثري األحزاب أحزاب، جمموعات ضغط 
 وجمموعات الضغط التابعة للمؤسسة. 

نوضح هدف ردود الفعل: إاثرة الوعي والرأي العام -
 ملعارضة السلطات أو لتأييدها. 

 
نفحص طريقة عمل أجهزة الرقابة يف إسرائيل 

 وجنري نقاشا حول جناعة هيئات الرقابة املختلفة. 
 

قب الدولة،  نستعرض هيئات اإلشراف والرقابة: مرا 
مندوب شكاوى اجلمهور حمكمة العدل العليا،  

 املستشار القضائي للحكومة، ونفحص طرق عملها.
 

نناقش قدرة جمموعات خمتلفة يف اجملتمع املدين  
 على النضال من أجل إحقاق حقوقها: 
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نبحث التوتر والتكامل بني نشاط احلكومة والوسط  
 الثاين )التجاري( والثالث )املدين( 

احلكم 
 احمللي:

 

• تقسيم الوظائف والصالحيات بني 
 احلكم املركزي واحلكم احمللي.

 • مبىن السلطات احمللية. 
 • الدميقراطية احمللية. 

 
 
 

نعرض طريقة االنتخاابت لعضوية اجملالس احمللية 
 ولرائستها 

نعرض املواضيع اليت تدور حوهلا صراعات بني 
 قوى سياسية يف احلكم احمللي.

لنشاط يف اجمللس احمللي كنقطة انطالق  نناقش ا
 لنشاط سياسي قطري.

نفحص الفرق يف مكانة احلكم احمللي يف الوسط 
اليهودي ومكانته يف اجملتمع العريب، وأسباب هذا 

 الفرق. 
 

 


