
 وزارة التربية والتعليم–משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية –המזכירות הפדגוגית 

 التفتيش على تعليم  المدنيات–הפיקוח על הוראת האזרחות 

 

ת , משרד החינוך י  הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוג
ם   2רחוב דבורה הנביאה  ן  91911ירושלי  02-5603580, פקס 02-5603599, טלפו

 2 מתוך 1 עמוד

 ' את חירותי ' –באזרחות  דף הצגת יחידת העמקה

 חלופיים ולימודים להדרכה המרכז –המעורר  שם הארגון

 14960 טבריה. ד, שתפנית להתחדשות החינוכי המרכז, רביד קיבוץ כתובת הארגון

מייל ומס' שם איש הקשר כתובת 
 טלפון

 0546735147 –עודד חייט 

h@meorer.co.il-Oded 

 את חירותי שם היחידה

 רציונל היחידה

 

 הישראלית אתגרי הדמוקרטיה:  ראשון שער .א

 ? המציאות את משנים בכלל איך:  שני שער .ב

  פעילה אזרחות:  שלישי שער .ג

 מטרות לימודיות

 

-במרכז הדיון המוסריערך שוויון ערך האדם הצבת האדם ו .1
 דמוקרטי.

חיבור התוכן הנלמד לתמונת המצב הניבטת מהמציאות  .2
 .21-בישראל של ראשית המאה ה האקטואלית

דרכים לתיקון פני המציאות האזרחית בישראל תוך התנסות  .3
 של הכיתה.עשייה אקטיבית ב

פירוט הנושאים בהם עוסקת 
 יחידת העמקה 

 אתגרי הדמוקרטיה הישראלית .א

 דמוקרטיה כתוכן הנאבק למימוש שוויון ערך האדם 

 צורת הממשל הדמוקרטי בישראל 

 דמוקרטיה הנשענת על אזרחים מעורבים 

 "קבלת "עולה של הדמוקרטיה 

 למה בכלל לשנות / לעשות .ב

  מה יש בכלל לשנות? היכרות עם המציאות בחברה
 2014הישראלית 

  החברהשלבים בדרך לשינוי 

 ?מה יש לי לעשות כדי לשנות 

 הכירות עם ארגונים שונים .ג

  הכירות עם ארגוני נוער שפועלים ע"מ לשנות את
 מציאות

  היכרות עם עולם העבודה ותעסוקת בני הנוער
 בישראל בדגש על זכויות נוער בעבודה
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מה אני יכול  –הגדלת האכפתיות והמעורבות בבתי הספר  .ד
 לעשות עכשיו

 ת וארגונים שאני יכול להצטרף היכרות עם יוזמו
 אליהם כדי לשנות את החברה

 

מושגי היסוד באזרחות בהם 
 עוסקת יחידת הלימוד

 

 מעורבות אזרחית 

 יסודות הדמוקרטיה כרעיון חברתי 

 הפרדת רשויות ובחינתם בישראל 

ערכים אזרחיים אותם מחזקת  
 יחידת הלימוד

 אקטיביות 

  לתלמידיםדיון אקטואלי על הנושאים הבוערים 

 שיעורים כפולים 9התוכנית כוללת חוברת למורה עם  עזרים/חומרים נלווים לתוכנית

פעילויות בית ספריות/ חוץ 
 כיתתיות הקיימות בתוכנית

 חשיפה לגופים המשפיעים על שינוי המציאות בחברה

 דרכי הפעלה

 

 מערך שיעורים 

 מפגש מחנכים מקדים לקראת התחלת התוכנית 

  המורים במהלך התהליךלווי של כלל  

תיאור משימת ההערכה 
החלופית המוצעת ביחידת 

 הלימוד 

תלמידים, בחינת בעיה חברתית במדינה  2-3חלוקת לקבוצות של 
 וחשיבה כיצד אפשר לשנות אותה

 עברית שפות בהם כתובה התוכנית

 

 


