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במרכז הסביבה החינוכית המתוקשבת נמצאת הסדרה "עבודה
רציונל היחידה
ערבית" על כל עונותיה .סדרה פופולרית זו אשר משודרת בערוץ
 ,2עוסקת ביחסים המורכבים בין יהודים וערבים בישראל
באמצעות הומור ,מצבים סוריאליסטים ,שבירת סטריאוטיפים
ומצבים של "הפוך על הפוך" .הסדרה "מרככת" את הנושאים
המורכבים ,שחלקם גם קשים או כואבים ,ומאפשרת את הכניסה
אליהם בדרך רכה ,חווייתית ומצחיקה.
מטרתנו כאן היא לסייע לאנשי חינוך לעסוק בנושאים שהסדרה
עוסקת בהם :זהות ,שוויון הזדמנויות וחיים משותפים ובכך
להתייחס למגוון הנושאים הכלולים בנושא המרכז "האחר הוא
אני".
מטרות לימודיות
 להעמיק את ההיכרות עם הערבים אזרחי ישראל
באמצעות עיסוק בנושא הזהות.
 להתעמק בנושאים זהות ,שוויון הזדמנויות וחיים משותפים
בהקשר של הערבים אזרחי ישראל.
 לטפח אצל התלמידים חשיבה ביקורתית ומושכלת
בנושאים שעל סדר היום
 לעודד את התלמידים לפעילות אזרחית ,כדי שיגדלו להיות
אזרחים מעורבים ומשפיעים.
 זהות
פירוט הנושאים בהם עוסקת
 שוויון הזדמנויות
יחידת העמקה
 חיים משותפים
מושגי היסוד באזרחות בהם חומרי התכנית והאתר נותנים מענה לנושאים המופיעים בפרק ב'
בתכנית הלימודים באזרחות לחטיבת הביניים ,העוסק בערכי
עוסקת יחידת הלימוד
המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו .
ערכים אזרחיים אותם מחזקת
יחידת הלימוד







טיפוח ערכים דמוקרטיים כמו כבוד לזכויות האדם,
לחירויות  ,שמירת החוק וסבלנות.
הפנמת הערכים ההומניסטיים עליהם מבוססת
הדמוקרטיה
גיבוש עמדות מנומקות בנושאים שנויים במחלוקת שעל
סדר היום הציבורי
היכולת והמיומנות לנהל דיון ושיח עם עמיתים
הנעה לפעולה אזרחית
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באתר מגוון חומרי למידה :מערכי שיעור ,מצגות
עזרים/חומרים נלווים לתוכנית
אינטראקטיביות וקטעי וידיאו מתוך הסדרה ומחוצה לה.
פעילויות בית ספריות/
כיתתיות הקיימות בתוכנית
דרכי הפעלה

חוץ קמפיין לקידום חיים משותפים בישראל


בכל אחד משלושת הנושאים ישנו מערך שיעור ראשי
המציג את המושגים המרכזיים וסביבו הרחבות המדגימות
לעומק את ההיבטים השונים של הנושא .



כל פריט באתר מחולק לחלקים קצרים המאפשרים צפייה
ודיון בכיתה .לכל פריט מדריך מקיף למורה בלשונית
הימנית ,ואחריו לשוניות המיועדות לעבודה עם התלמידים.

ההערכה באתר פעילויות שמתרגלות מיומנויות מסוגים שונים :פעילויות של
משימת
תיאור
החלופית המוצעת ביחידת הבנה וביסוס ידע ופעילויות שמשלבות מיומנויות חשיבה מסדר
גבוה ומאפשרות ייצוג של ביצועי הבנה ( מכתב רשמי לרשויות,
הלימוד
מעקב אחרי יישום דוח טכרטנברג ,כרזות ,סרטונים ,תכנון תכנית
לימודים בנושא שוויון בשוק העבודה ,וקמפיין לקידום חיים
משותפים (
מדדים לקמפיין:
א .איכות התוצרים (יצירתיות ,הפגנת ידע ,שת"פ בין היוצרים)..
ב .תיעוד של הפצת הקמפיין
ג .במקרה של מיזמים מקוונים – מידת החשיפה שהמיזם זכה לה,
מספר כניסות לסרטון או לידיעה ,מספר חתימות על עצומה ,מספר
שיתופים ו"לייקים" בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות.
ד .כתיבת מכתבים למקבלי החלטות – קבלת תשובות והתייחסות
מצד המכותבים .תיעוד של תכתובות בין התלמידים לבין הגורמים
הרלוונטיים.
ה .תיעוד העשייה בפורום .תיעוד זה יהיה עקרון מפתח בהערכת
מיזמים מוצלחים.
שפות בהם כתובה התוכנית

עברית וערבית
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