
 גלובליזציה –מדריך למורה 

 הרחבה לשתי יחידות גמר –נושא חדש בתכנית הלימודים באזרחות לתג"ת 

 תחולה:  החל ממועד חורף תשע"ח

 מטרות הוראה:

 התלמידים  יגדירו את המושג "גלובליזציה".  .1

 התלמידים יציגו את הסיבות לתהליך הגלובליזציה. .2

 התלמידים ידגימו את הביטויים של הגלובליזציה בתחומי חיים שונים.  .3

 התלמידים ידונו בהשלכות הגלובליזציה, על יתרונותיה וחסרונותיה.  .4

התלמידים יתארו את רמת הגלובליזציה של מדינת ישראל ואת ההשלכות של עובדה  .5

 זו על ייחודה כמדינת הלאום היהודי. 

 רציונאל:

ההופכים את העולם משמעותיים ומואצים, בשנים האחרונות מתרחשים בעולמנו תהליכים 

כולו ל"כפר גלובלי". לתופעה זו ישנן השלכות מרחיקות לכת על תחומי חיים שונים, והיא 

 באה לידי ביטוי בחיים של כל אחד ואחד מאתנו. 

"נושא רוחב". התלמידים הנושא נלמד כיום במסגרת מקצועות לימוד נוספים, ומהווה מעין 

 נדרשים להבין את התופעה ולקשרה לחיי היום יום שלהם. 

 מושגים מרכזיים:

 מהגרי עבודה    כפר גלובלי     גלובליזציה 

 :והצעות לדרכי הוראה נושאי הלימוד

 דרכי הוראה  תוכן 

פתיחה:  היכרות ראשונית 

 ". גלובליזציהעם המושג "

איפה אנו פוגשים אותה 

 בחיינו? 

נפתח בהצגת "לוגו" של מותגים בינלאומיים שונים, כגון מותגי ביגוד, 

 ( 1)נספח מספר אלקטרוניקה, מכוניות וכו', 

 ונעורר דיון סביב השאלות:  

 האם כולנו מזהים את המותגים הללו?

 היכן מיוצרים המוצרים הללו?  

 ע? האם צורכים אותם בעולם כולו?  מדו

 



אפשר גם לערוך "סיור וירטואלי" באחד הקניונים בארץ ולהתרשם 

מכמות המותגים ששמם באנגלית, מכמות החברות המקומיות לעומת 

 החברות הבינלאומיות ועוד... 

 מתוך הדיון נצא להגדרת המושג "גלובליזציה":  הגדרת המושג 

 גלובלי = כללי 

:  תהליכים כלל עולמיים, שבהם מוצרים, הון, אנשים ומידע גלובליזציה

עוברים במהירות ממדינה למדינה, מבלי שהמרחק או הגבולות בין 

 המדינות יעכבו אותם. 

 נדון ונדגים כל אחד מהמרכיבים של ההגדרה: מרכיבי ההגדרה 

 מוצרים  (א

 הון (ב

 אנשים  (ג

 מידע  (ד

 הגדרת המושג

 "כפר גלובלי"

נכתוב על הלוח את המושג ונשאל את התלמידים מה פירושו. מדוע 

 )מקום קטן, כולם יודעים הכל על כולם וכו'...(כפר? מה מאפיין כפר? 

 מתוך כך נצא להגדרה:

 :  כפר גלובלי

מושג המתאר את הפיכתו של העולם כולו ל"כפר קטן", שכל תושביו 

 הם מעין קהילה אחת גדולה. 

 נדון בשאלה: הסיבות לגלובליזציה 

 מדוע העולם הפך להיות "כפר גלובלי"? 

 מה מאפשר את תהליכי הגלובליזציה? 

:  האינטרנט המאפשר העברת מידע בהתפתחות הטכנולוגיתנתמקד 

זריזה וזולה, התפתחות כלי התחבורה המאפשרים מעבר זריז ופשוט 

 דינות שונות בעולם... יצירת קשרים עסקיים בין תושבי מבין מדינות, 

כלכליים כגון מדיניות השוק -ניתן להתייחס גם לתהליכים פוליטיים

החופשי בחלק ממדינות העולם, המאפשרת כלכלת שוק נטולת 

 התערבות ממשלתית. 

 )התלמידים לא יידרשו לציין יותר מגורם אחד!(

הגלובליזציה בחיינו: 

ביטוייה בתחומי חיים 

 שונים 

י דוגמאות לביטויים של הגלובליזציה בחיי היום יום של נציין לפחות שת

 כל אחד מאתנו. למשל: 

במישור הכלכלי: מסחר בין מדינות, הקמת גופים כלכליים   .1

 בינלאומיים. 

במישור התרבותי: התרבויות נעשות יותר ויותר דומות זו לזו,  .2

כאשר אנו צורכים אותה מוזיקה, אותן תכניות טלוויזיה, 

 סרטים, מותגי אופנה וכו'... 



במישור האנושי:  הגלובליזציה יצרה תופעה של מהגרי  .3

עבודה, העוברים בין מדינות במטרה לשפר את תנאי חייהם 

 עסוקה שלהם. ולהרחיב את אפשרויות הת

 השלכות הגלובליזציה:

 יתרונות וחסרונות 

לגלובליזציה ישנן השלכות חיוביות ושליליות גם יחד. נעורר דיון בכיתה 

 סביב ההשלכות הללו.

מומלץ להיעזר בסרטונים העוסקים בנושא )רעיונות נמצאים ברשימה 

 (. למטה

שליליות  התלמידים יידרשו לציין שתי השלכות חיוביות ושתי השלכות

 של הגלובליזציה. 

 השלכות חיוביות:דוגמאות ל

פתחות כלכלית ועלייה ברמת החיים )למשל: הזדמנות להת  (א

חברת "סטארט אפ" ישראלית שנמכרה לחברה בינלאומית 

בסכומי עתק, או להבדיל, מהגרי עבודה המגיעים לישראל 

 ועובדים בה כדי לפרנס את בני משפחותיהם בארצות המוצא(. 

הוזלת מוצרים עקב יבוא ממדינות שבהן הייצור זול יותר )כגון  (ב

 סין(. 

העברת מידע ממקום למקום בעולם באופן מיידי, זול ונגיש  (ג

 לכל אדם. 

 :השלכות שליליותדוגמאות ל

"האחדה תרבותית":  אובדן הייחוד התרבותי של כל מדינה.  (א

 התרבויות נעשות מאד דומות זו לזו. 

ם לעתים בשכונות עוני וסובלים מהגרי עבודה המרוכזי (ב

 מגזענות, סחר בבני אדם ומהיעדר זכויות. 

פגיעה בתעשייה המקומית )שאינה יכולה להתחרות עם יבוא  (ג

 מוצרים מסין, למשל...(

"בריחת המוחות":  עובדים משכילים ומקצועיים שעוברים  (ד

 למדינות שבהן תנאי העסקה טובים יותר. 

 

בהשלכות ל מהגרי העבודה בישראל ובחלק זה ניתן לעסוק במעמדם ש

 התופעה. 

הגלובליזציה ומדינת 

 ישראל 

 נדון בשאלה:

 בהחלט! האם רמת הגלובליזציה בישראל גבוהה?  

רמת הגלובליזציה נמדדת על פי כמה מדדים:  היקף הפעילות 

הכלכלית של המדינה )ייצוא וייבוא(, רמת החיבור לאינטרנט, היקף 

הקשר עם העולם )טיסות, שיחות לחו"ל וכדומה( ותרומת המדינה 

 לפרויקטים בינלאומיים. 



מדינת ישראל ממוקמת גבוה מאד בכל המדדים הללו, ונחשבת למדינה 

 רמת גלובליזציה גבוהה מאד. בעלת 

לצורך המחשת העניין, נציג דוגמה של מדינה שבה לרוב האזרחים אין 

חיבור לאינטרנט, ונדון בשאלה כיצד משפיעה עובדה זו על רמת 

 הגלובליזציה של אותה מדינה. 

כפי שלמדנו, מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, והדבר בא לידי 

 ליה ומוסדותיה. ביטוי ברבים מחוקיה, סמ

על ייחודה של מדינת  כיצד תשפיע הגלובליזציהנדון בשאלה:  

 ישראל כמדינה יהודית?

מן הדיון נוביל למסקנה כי הגלובליזציה מטשטשת את הייחודיות של 

 מדינת הלאום, ונציג דוגמאות שונות לכך. 

 )ניתן לדבר, למשל, על מעמדה של השפה העברית בהקשר זה(. 

 

 דוגמאות לשאלות: 

 הגדר את המושג "גלובליזציה" והצג דוגמה אחת לביטוי של הגלובליזציה בחיינו.  .1

 הצג שתי השלכות חיוביות של תהליכי הגלובליזציה.  .2

 הצג שתי השלכות שליליות של תהליכי הגלובליזציה.  .3

הסבר כיצד משפיעה הגלובליזציה על ייחודה של מדינת ישראל כמדינת הלאום  .4

 י. היהוד

 הצג גורם אחד לתופעת הגלובליזציה והשלכה אפשרית אחת של תופעה זו.  .5

 :סרטונים

  סדרת כתבות המתעדת מהגרים מישראל  – "היורדים החדשים",  10חדשות ערוץ

 על רקע כלכלי. 

  "משרד החינוך   -"מהי גלובליזציה 

  תנועת הערבות  –איום או הזדמנות"  –"גלובליזציה 

 

 

 

 

 



 נספח מספר 1 – מותגים בינלאומיים

 

 

 

 


