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אחריות לישראל 2048
תנועת "אחריות לישראל –  " 2048הוקמה ע"י ירון יעקובס
(לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות) במטרה להוביל שינוי
תרבותי,חברתי ותודעתי כלל ישראלי בכל הנוגע למושגי ה"טוב
המשותף" ,ממלכתיות ואחריות וציבורית ,ולטפח חברת מופת
ריבונית המושתתת על שירות ציבורי ערכי ,מוסרי שקוף ויעיל.
תנועת "אחריות לישראל  " 2048-קמה נוכח ההכרה כי שורשן של
הבעיות ופתרונן טמון בשירות הציבורי אשר מופקד על כל תחומי
החיים  -רווחה ,חינוך ,בריאות ,כלכלה ,מדע ,משפט ,בטחון וחוץ.
הוא הבסיס לקיומה של המדינה והתשתית המשותפת לכל מגזרי
החברה הישראלית  .על כן ,בכוחו ש ל השירות הציבורי להיות
עוגן ממלכתי.
תוכנית ההעמקה הינה חלק מהפעיליוות החינוכיות של התנועה
שמטרתן טיפוח אזרחות פעילה הבנויה על הפנמת ערכים של
"טוב משותף" ואחריות אזרחית ,וכן טיפוח תודעה של אחריות
ציבורית של נושאי תפקידים על מנת לסמן את המגזר הציבורי
כאפיק התפתחות רצוי ומוערך ולבסס בקורת אזרחית על סמך
תודעה זו.

מטרות לימודיות
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הבנת מושגי יסוד כגון :רפובליקניזם" ,הטוב המשותף",
רצון הכלל ורצון כולם ,מגזר ציבורי ,דרג נבחר ודרג
מנהלי ,אחריות ציבורית ועוד
הכרות תיאורטית ומעשית עם השלטון המקומי ,מבנהו
וסמכויותיו
יישום המושגים הנלמדים על אירועים ברמה המקומית
הלאומית
גיבוש עמדות בנושאי הלימוד והבאתן לידי ביטוי בדיון
אזרחי
חיזוק תודעת ההשתתפות הדמוקרטית הפעילה ואחריות
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אזרחית
 .6למידה פעילה
פירוט הנושאים בהם עוסקת
יחידת העמקה

 .1רפובליקניזם "-הטוב המשותף"
 .2מגזר ציבורי ושלטון מקומי
 .3אחריות ציבורית ואחריות אזרחית

מושגי היסוד באזרחות בהם מושגים ונושאים מתוכנית הלימודים לחטיבת הביניים:
עוסקת יחידת הלימוד
 .1אזרח ואזרחות
 .2חובות האזרח
 .3מעורבות האזרחים במשטר דמוקרט
 .4עקרונות הדמוקרטיה :שלטון העם ,הכרעת הרוב ,שלטון
החוק ,הגבלת השלטון
 .5חירות ושוויון
 .6רשויות השלטון – הרשות המבצעת
ערכים אזרחיים אותם מחזקת אזרחות פעילה ,אחריות ציבורית ,אחריות אזרחית והשתתפות
יחידת הלימוד
אזרחית ,פלורליזם ,סובלנות והסכמיות
עזרים/חומרים נלווים
לתוכנית
פעילויות בית ספריות /חוץ
כיתתיות הקיימות בתוכנית

הערכה כוללת מלבד מערכי השיעור המפורטים :סרטונים ,דפי
עבודה ,כתבות עיתונאיות ,חומרי לימוד למורה – להרחבת הידע
 .1ביקור ברשות המקומית/מפגש עם איש הרשות המקומית
 .2יציאה לשטח להתנסות מעשית בפתרון בעיות של
המנהל הציבורי המקומי
מערכי השיעורים בנויים על למידה חוויתית הכוללת התנסויות
בדרך של משחק ,אקטיביות של הלומדים ,דיוני דילמה ,משפט
מבוים ועוד

דרכי הפעלה

ההערכה
משימת
תיאור
החלופית המוצעת ביחידת
הלימוד

בתוכנית מוצעות מספר משימות הערכה חלופיות לסיכום
היחידה,ביניהן:
 .1ניתוח אירוע לאומי או מקומי על פי נושא האחריות
הציבורית שנלמד
 .2בחינת רמת האחריות הציבורית ברשות המקומית על ידי
השוואה בין אמנת שירות מקומית לבין כתבות
מהעיתונות המקומית על הרשות המקומית
 .3משפט מבוים כיתתי
 .4ניתוח סוגיה מקומית של אחריות ציבורית ופנייה לרשות

הפיקוח על הוראת האזרחות ,המזכירות הפדגוגית  ,משרד החינוך
רחוב דבורה הנביאה  2ירושלים  , 91911טלפון  , 02-5603599פקס 02-5603580
עמוד  2מתוך 3

משרד החינוך –وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית – السكرتارية التربوية
הפיקוח על הוראת האזרחות –التفتيش على تعليم المدنيات

הציבורית הרלבנטית בקריאה לפעולה בתחומי אחריותה
הציבורית ,תוך הצגת ממצאי הניתוח

שפות בהם כתובה התוכנית

עברית
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