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 ?רוצים אתם ישראל מדינת איזו

 

המשתתפים יבררו מהם מאפיינים הרצויים בעיניהם של מדינת ישראל ויבחנו אותם לאור מגילת 

 העצמאות.

 מדינת של הערכי החזון נכתב ,ישראל בארץ היהודי היישוב נציגי חתמו שעליה העצמאות במגילת

 .ישראל

 לנו שמורות ובה דמוקרטית מדינה ,היהודי העם של מדינתו ,הריבונית ישראל במדינת כיום חיים אנו

 .והפוליטית החברתית המציאות בעיצוב מעורבים להיות והחובה הזכות

 

 :מליאה

 .מזדהים נוא אתו משפטנרשום במהלך הצפייה  (.דקות 3( בסרטון נצפה

 :לדיון שאלות

 ? במיוחד הזדהיתם בקטע משפט איזה םע .1

 אכזבה מהמדינה? של תחושות מדי פעם אתם חווים האם .2

איך יראו החברה, הפוליטיקה, החינוך, הבריאות,  ?לחיות רוצים אתם ישראל מדינת באיזו .3

 התרבות ועוד.

 :אישי

 בעיניו/ה.  ביותר החשובים עקרונות חמישה שבנספח הרשימהכל משתתף יבחר מתוך 

 .דמיון ושוני -לאור מגילת העצמאות העקרונות שיבחרו, יבחנו 

 :קבוצתי

 נתחלק לקבוצות. .1

 עקרונות החשובים ביותר בעיניה. 5-7הקבוצה תגיע להסכמה ותבחר  .2

 כל קבוצה תמלא את משבצת ה"אחר" בעקרון נוסף שאינו מופיע בטבלה. .3

 :מליאה

 . מנטימטרבאמצעות כלי דיגיטלי כדוגמת:  הצגת העקרונות שבחרו הקבוצות

 wordהקובץ בגרסת רדת וה

https://www.youtube.com/watch?v=wKl67YCoH0A
https://www.youtube.com/watch?v=wKl67YCoH0A
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://meyda.education.gov.il/files/noar/which_country.docx


 
 

 מינהל חברה ונוער
 אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות

 

 

 

 :שאלות לדיון

 ?העצמאות במגילת שנוסח הערכי מאמין האנילבין  שלכם הבחירות בין דומה מה .1

 ?העצמאות במגילת שנוסח הערכי מאמין האני לבין שלכם הבחירות בין שונה מה .2

 ?ולשוני לדמיון הסיבות לדעתכם מהן .3

האתגרים העומדים בפני מדינת  םמה -מתוך העקרונות שבחרתם ומתוך מגילת העצמאות  .4

 ?הקמתהמאז ישראל 

 אילו אתגרים חשובים לכם במיוחד ובאיזה אופן תוכלו לפעול להשגתם? .5

 עקרונות / ערכים רשימת - נספח

 

צבאי,   שירות

אזרחי  או לאומי

 לכולם

 שוויון

 הזדמנויות

 השפה שמירת

 העברית
בחירות 

 דמוקרטיות
 מיסים תשלום

קליטת  עידוד

 עלייה

הערבות  חיזוק

 ההדדית

דת  חופש

 ומצפון

רווחה  מדינת

הדואגת  מדינה(

 )לחלשים

לשלום  חתירה

 ערב מדינות עם

תרבות  לימודי

חובה  ישראל

הספר  בבתי

 היהודיים

הקשר  חיזוק

יהדות  עם

 התפוצות

חינוך  חוק

 3 מגיל  ממלכתי

גופי  של ריבוי

 תקשורת וערוצי

בפני  שוויון

הליך  החוק,

 הוגן משפטי

יום  שמירת

וחגי  השבת

כימי  ישראל

 שבתון

השפה  לימודי

בבתי  הערבית

 היהודיים הספר

פערים  צמצום

 חברתיים

יצירה  עידוד

תרבותית 

 מקורית

כבוד  שמירת
 האדם

 החוק שמירת

רשויות  הפרדת

 מינימלית תלות(

 בין הרשות

 ,השופטת

 המבצעת

 )והמחוקקת

 הביטוי חופש
לפרטיות  הזכות

 טוב ולשם
לסמלי  כבוד

 המדינה

 חזק צבא
בחירה  זכות

 17 מגיל לכנסת
 חופש בחירה העיסוק חופש

שוויון הזדמנויות 

 בחינוך

בריאות ציבורית 
 איכותית

 אחר אחר אחר בטחון אישי


