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 أعضاء لجنة المنهاج: 

 أعضاء لجنة كتابة المنهاج: 

 رئيس اللجنة، رئيس كلية القيادة السياسّية، المركز األكاديمي شاليم ومعهد شالوم هارتمان – د. مآلخ أساف

زةمديرة مجال معرفة ) – أوحايون عينات
ّ
شة مرك

ّ
بية والتعليم المدنيات ( مفت  ، قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية، وزارة التر

ي قسم العلوم االجتم –  بن أهارون نينا
بية والتعليم مسؤولة المنهاج ف   اعّية واإلنسانّية، وزارة التر

 كلّية أوروت يرسائيل ومدرسة داركيه نوعام الدينّية   – د. لوندين يوس  

ي مدرسة عتيد رزيئيل، هرتسليا –  فلدمان إيل
ز المدنيات والتاري    خ ف 

ّ
 مرك

 

  المنهاج الذين أعضاء لجنة 
 
 خالل عملية كتابة المنهاج: النقاشات شاركوا ف

غ بلها   زةمديرة مجال معرفة ) –غليكستر
ّ
شة مرك

ّ
بية والتعليم ( التاري    خ مفت ي حيِمد، قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية، وزارة التر

طرّية للمدنّيات ف 
ُ
شة ق

ّ
 ومفت

، ريشون لتسيون   – غابر  إيال ي إعدادّية رابي  
زة التاري    خ والمدنيات ف 

ّ
 مرك

بية والتعليم  – دان عينات ي مجال معرفة المدنّيات، وزارة التر
 ُمرشدة قطرّية للمرحلة اإلعدادّية ف 

ت 
َ
زة    – مارون ألف

ّ
بية والتعليم ُمرشدة ُمرك ي القدس، وزارة التر

بية والتعليم ف  ق القدس، لواء إدارة التر ي شر
 ف 

 

 :أعضاء ساعدوا في بلورة المنهاج

 2021- 2022أعضاء لجنة مجال المدنّيات 

 

 تدقيق ومالحظات: 

ي  بية والتعليم – د. شليسل متر بوية، وزارة التر  رئيسة السكرتارية التر

بية والتعليم  – د. يانيف طىل    مديرة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية، وزارة التر

از بية والتعليم 2011-2021مديرة قسم العلوم االجتماعّية واإلنسانّية   – كراوس إلتر  ، وزارة التر

ب  –آية   ختر الدين ة تربوّية، وزارة التر ، سكرتت  كسي ي الوسطي ْ  الدرزي والرسر
بية والتعليم ف   ية والتعليم مديرة قسم التر

بية والتعليم – حلبر  أميمة  ي الوسط الدرزي، وزارة التر
 منّسقة مناهج ف 

بية والتعليم منّسق مناهج ومسؤول عن التصديق عىل   –عتسمون دافيد  ي حيِمد، وزارة التر
 كتب التدريس ف 
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 ون في مجال المدنيات من األوساط المختلفة دمعلمون ومرش

 غازيت ياعيل  تحرير لغوي: 

 :  
 
 ستوديو شاحار شوشانا  تصميم غراف
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 :الفهرست
 //الهدف الرئيس

 //هدافاأل

 / /خلفّية منطقّية

 //مبادئ المنهاج

 //المهارات

ة  //األفكار الكبتر

 // مواضيع إلزامية
نة؟

َ
 / /ما معب  مواط

 //وثيقة االستقالل

كم الثالث
ُ
 / /ُسلطات الح

ة رئيسّية
ّ
 / خصائص يهودي

لطة   //المحلّيةالسُّ

نة الجّيدة
َ
 //المواط

  دولة إرسائيل
 
 //المجتمع ف

 //مواضيع اختيارية
 //إرسائيل والشتات

  إرسائيل
 
 //األقلّية ف

 / /عالقة الدين والدولة

 //اإلعالم والديمقراطّية 

اع اإلرسائيىل     المجتمع اإلرسائيىل  -الت  
 
 / /العربر  والجدل بشأنه ف

 //جوانب دولّية وعالمّية

نة
َ
 //االقتصاد، السياسة، والمواط

 //"اآلباء المؤّسسون"
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ة
ّ
 منهاج المدنّيات للمرحلة اإلعدادي

 ساعة 60حجم المنهاج: 

 الهدف الرئيس: 

 
ُ
  إرسائيل    إنشاء  إىلتعليم المدنيات    يهدف

 
مون بالقانون وينتمون بوالئهم    –مواطنير  جّيدين ف رون بشكٍل مستقلٍّ ونقدّي،  إىل ا يلتر 

ّ
مون لدولة، ُمبالون، يتحّملون المسؤولّية، يفك بالقَيم   يلتر 

  المحيطيرْ  القريب
 
ات نظام الحكم وما يجري حولهم ف  ّ هم، واجباتهم، متر

َ
عون حقوق

َ
ة وديمقراطّية؛ ي

ّ
حّبون اإلنسان، يحّبون شعبهم، بالدهم    األساس لدولة إرسائيل كدولة يهودي

ُ
والبعيد؛ ي

  الشؤون العاّمة من أجل الحفاظ عىل ما هو جّيد  ودولتهم، وينخرطون
 
  الدولة ولتحسير  بشكٍل واٍع ومسؤول ف

 
 والمجتمع.   ما يحتاج إىل تحسير  وتصحيٍح ف

 أهداف: 

 الطالب: 

عّتّ عنها وأن يفهموا  .1
ُ
ي ت
ستخدم كحجر أساس لطابع وصورة إشائيل كدولة يهودّية وديمقراطّية. أن يتعّرفوا عىل وثيقة االستقالل، أن يفهموا أهمّيتها والقَيم والمبادئ التر

ُ
ها ت

ّ
 أن

ي المجتمع والعالقات بي   األفر  .2
ام بقواني   الدولة من أجل الحفاظ عىل أمان ورفاهية الجمهور ولتنظيم الحياة ف   

 المجتمع، والدولة.  ،اد أن يفهموا أهمّية االلتر

سس النظام  أن يتعّرفوا عىل   .3
ُ
ي أن اتجوانبه الرئيسّية: بنية نظام الحكم، طريقة االنتخابو أ

 ذلك ينبغ 
ّ
لطات الثالث ولنظام العالقات القائم بينها، وأن يفهموا أن ، المناصب والصالحيات للسُّ

 يعّتّ عن مبادئ دولة إشائيل كدولة يهودّية وديمقراطّية. 

ْ المواِطن والُموا .4 نة الجّيدة.  أن يفهموا أهمّية مفهومي
َ
ّ  المواط ي تمت 

ي المختلفة التر
ي دولة ديمقراطّية إىل جانب المعان 

نة ف 
َ
 ط

ام تجاه كّل إنسان، تجاه حقوقه .5 وا عن عالقة احتر  أن يعوا أهمية الحفاظ عىل مبادئ الحرية والمساواة. و  ,ثقافتهوهويته و  أن يعّتّ

ا  .6 ا باالنتماء، المشاركة، التضامن، االلتر   م والدافع نحو التأثت  والمساهمة للمجتمع والدولة. أن يطّوروا ِحسًّ
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ي المجتمع اإلشائيىلي بوصفه مجتمًعا متنّوًعا وغت  متجانس، أن يفهموا أهمية وجود حياة مشتر  .7
كة بي   األوساط والمجموعات المختلفة، أن يفهموا  أن يتعّرفوا عىل مجموعات وآراء مختلفة ف 

ًما والتوّصل إ التسويةأهمّية القدرة عىل  ِ
ا ُمحتر ي الحياة االجتماعّية والسياسّية وأن ُيجروا حواًرا سياسيًّ

فاقات ف 
ّ
ة للجدل.  خصوًصا ىل ات ي المسائل المثت 

 ف 

، القدرة عىل بلوَ  .8
ا
ا مستقًّل ا نقديًّ ً موا التميت   بي   الحقائق واآلراء، أن يطّوروا تفكت 

ّ
ا، القدرة عىل  رة موقف واٍع ومأن يطّوروا مهارات وقدرات مدنّية، أن يتعل ا وشفهيًّ ، القدرة عىل التعبت  خطيًّ ي

نطقر

اكة مع اآلخرين والمزيد.  عاء، القدرة عىل عمل شر
ّ
 صياغة اد

وا عن فضوٍل ِفكريٍّ واهتماٍم  .9 ي المدرسة والمجتمع أن يعّتّ
ي ف 
ي نشاطات ذات طابع مدن 

وا عن روح المبادرة وأن يشاركوا ف  ي المجتمع والعالم. أن يعّتّ
ي الدولة، ف 

 . بما يجري ف 

 

  خلفّية منطقّية: 

ت خطة المالَءمة عام )1989-90صدَر المنهاج السابق للمرحلة اإلعدادّية عام ) َ رسر
ُ
بية و التعليم وعىل أهدافه، (. تنبع 2014-15(، ون ي طرأت عىل ِسلك التر

ات التر الحاجة إىل منهاٍج جديد من التغت ّ

بية والتعليم سياسة الوزارة بموجب  ض أن ُيطبق ِسلك التر   trends/-https://pop.education.gov.il/perceptionstrends/-https://pop.education.gov.il/perceptionsحيث من الُمفتر

د'
ّ
م المتجد

ّ
ين. وتزويده من أجل تأهيل الخّري    ج  'مفهوم التعل  بمهارات القرن الحادي والعرسر

ي لدى الجيل الجديد وإنشاء ِحّس بالمسؤولية لديهم تجاه الدولة
نة الجّيدة لرفع الوعي المدن 

َ
د المنهاج الجديد عىل تعليم المواط

ّ
ي الوقت نفسه، إكساب ال  ُيشد

طالب معرفة ومهارة  والمجتمع، وف 

ي دعم الحفاظ عىل حقوق اإلنسان والمواطن
ي دعم الحفاظ عىل كرامة اإلنسان  تسمح له بالمشاركة ف 

ي المجتمع وف 
، تجاه الدولة    ف  ام تجاه الغت 

ك؛ تحفت   ِحّس الطالب باالحتر
ْ المشتر ي دعم الخت 

وف 

 والقَيم وتجاه مؤسسات النظام وُسلطة القانون. 

ل المنهاج ا
ّ
ي المرحلة الثانوية.  ُيشك

ي تعليم اللجديد بنية تحتّية لتعليم المدنيات ف 
ك، مهارات وقَيم رئيسّية ف  ٍّ مشتر ي

ي إشائيل.    مدنّياتتّم إعداد المنهاج لتوفت  إطار مفاهيمي وأساٍس معرف 
يكشف  ف 

ي مختلف ا 
ي المجتمع الذي يعيشون فيه وف 

ي دولتهم، ف 
كت    المنهاُج الطالَب عىل جوانب مركزّية ف 

ه عّت التر
ّ
ي ينتمون إليها، ويطمح المنهاج إىل تعزيز العالقة معها. يكون ذلك كل

لمجموعات السكانّية التر

كت   عىل رف
لطة المحلّية، والتر كة، مع التشديد عىل ُسلطات القانون والسُّ ي الدولة، عىل المعرفة المدنّية المشتر

الدولة  و اللها المساهمة للمجتمع  ع الوعي نحو أساليب ُيمكن من خعىل القَيم األساس ف 

نة جّيدة
َ
 . وتحقيق مواط

تيح لل
ُ
  ميتألف المنهاج من مواضيع إلزامّية وأخرى اختيارّية ت

ً
مي   مرونة

ّ
د المنهاج عىل دعم مهارات التفكت  عاىلي المستوى، خصوًصا عىل القدرة عىل التميت   بي   الحقائق عل

ّ
ي عملّية التدريس. ُيشد

ف 

ا، احتواء تشكيلة من اآلراء، التفكت  بشكٍل نو  ا وشفهيًّ ي والتعبت  عنه خطيًّ
ّ ورفاآلراء، أخذ الدالئل بعي ْ  االعتبار، بلَوَرة موقف منطقر ا،  قدّي وتأّمىلي نة ديناميكيًّ

َ
. ُيعتّت مجال معرفة المواط ع الوعي االجتماعي

بات ثابتة أكتر مثل البنية والقَيم األسامو وُيعت  بمناسبات ِفكرّية، يستدعي التفكت  بمعضالت ورصاعات 
ّ
، إىل جانب مرك ات المرتبطة بالواقع االجتماعي والسياسي ي التغت ّ

ي الخطاب العاّم وف 
س  جودة ف 

 يل. لدولة إشائ
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سة لدولة إشائيل، ويتناول كذلك خصائص إشائيل كدولة يهودّية وديمقراطّية وجوان  يتناول القسم األّول  ب مؤسساتّية مركزّية. يشمل هذا القسم  من المنهاج وثيقة االستقالل بوصفها الوثيقة المؤسِّ

ي إشائيل، مع التشديد عىل ُسلطات القانون، إىل 
،    تدريس موضوع نظام الُحكم ف 

ً
ة أسباب. أّوًل

ّ
ا من  جانب عدٍد من الرموز والقواني   التمثيلّية. تم اختيار هذه المواضيع لعد

ً
  انطالق

ّ
الحديث يدور عن أن

ا 
ً
ي دولة إشائيل وفهمها. ثانًيا، انطالق

ُسس نظام الُحكم ف 
ُ
ا لمعرفة أ وريًّ ا ورص 

ً
ك ل أساًسا مشتر

ّ
شك

ُ
ي ت
دة تكون أساًسا من التطّرق إ  أساس المعرفة المدنّية، التر

ّ
، نبدأ بتعليم مفاهيم ُمحد مي  

ّ
ىل سّن المتعل

ا، حسب المنهاج الجديد، يتم تدريس األسس الديمقرا
ً
ي المرحلة الثانوية. ثالث

جرى خالل السنة ف 
ُ
ي  للحوارات عىل مستوى أعىل من التجريد ت

لطة التر صاٍل مع مؤّسسات السُّ
ّ
طّية والجوانب اليهودّية بات

ُسس نظام الحكمق هذه األُسس والدفاع عنها. عّت  من وظائفها تحقي
ُ
 هذا التدريس، ال يتم تدريس القَيم والمبادئ بمعزل عىل المستوى النظرّي فقط، بل يكون تدريُسها ُمدَمًجا ضمن تدريس أ

ّ
. فإن

  دعمذلك ينطوي عىل إمكانّيات لتذويت القَيم والمبادئ بشكٍل أعمق و 
ّ
ام من جانب المتعل ا تجاه المؤّسسات نفسها. عالقات االحتر

ً
سات، وأيض جّسدها المؤسَّ

ُ
ي ت
 مي   تجاه األفكار والقَيم التر

رة   يواصل المنهاج 
ّ
ته عّت التطّرق إىل دائرة الهوّية الُمصغ

ّ
ي خط

، البلدة، أو المجلس. ينبع دمج الجوانب االجتماعّية من البنية المزدوجة:  – ف  ّ     المجموعة السكانية، خصوًصا عىل مستوى الحي
ّ
بمعت  أن

 المراهقي   عىل درايٍة أفضل بمحيطهم القريب
ّ
، كما أن ّ داُر عىل المستوى المحىلي

ُ
ر عىل حياة المواطني   ت

ّ
ي تؤث

ا من المجاالت التر ً ا من هذه المعرفة والعالقة يمكن توسيع المعرفة وتعزيز  كثت 
ً
، وانطالق

ا 
ً
ي دوائر أ، العالقة، المسؤولّية والجاهزّية للمشاركة، أيض

ِشطف 
َّ
م الن

ّ
لطة المحلّية، وُيشّجع عىل التعل قة بالسُّ

ّ
حيث   وسع ضمن المجتمع اإلشائيل والمساهمة فيها. وعليه، يشمل المنهاج مضامي   متعل

ي إطار 
، مسائلَ يبحث الطالب ف  ر عىل حياتهم ويقومون بمناقشتها.   ه، كمواطني  

ّ
 محلّية تؤث

ي المنهاج هو تدريس  
نة  الموضوع هامٌّ آخر ف 

َ
ِشطة،  الجّيدة،  المواط

َ
ها عىل  الُمباِدرة و الن ِشطة وتأثت 

َّ
نة الن

َ
ي إطار تدريس هذا الموضوع، يفهم الطالب أهمّية وجوهرّية المواط

ُمساهمة للمجتمع والدولة. ف 

ِشطة  
َّ
نة الن

َ
ي إشائيل الم دوائر واسعة، ويتعّرفون عىل إمكانّيات مختلفة للمواط

كيبة السكانّية ف   عىل التر
ً
 فيها. كذلك، يعرض المنهاج نظرة

ً
فةويكتسبون تجربة

ّ
هويات ووجهات    من مجموعات ذات  ؤل

كة، وتعزيز انتماء المجموعات النظر مختلفة مي   كأساس للحياة المشتر
ّ
ام والتماهي مع اآلخر لدى المتعل  لدولة وقوانينها. إىل انّية المختلفة سكا، وذلك من أجل تعزيز قَيم التسامح، االحتر

 

  
  القسم الثاب 

 
حمن المنهاج،   ف َ قتر

ُ
  ت

َ
ّ والعالم. لهذه المواضيع ِصلة بالمواضيع اإللزاميّ مواضيع متنّوعة ت ّ للمجتمع اإلشائيىلي ي المنهاج  طرح مسائل واقعّية وذات ِصلة تفرض نفسها عىل الواقع اليومي

ة ف 

ي مج
ي تتداخل ضمن مواضيع ف 

دة المالتر
ّ
ل تعليم هذه المواضيع ضمن عملية تدريس عابرة للمجاالت ومتعد

ّ
 من الُمفض

ّ
 جاالت. االت معرفّية إضافّية، وعليه فإن

 . مير 
ّ
حة حسب ما يرتأون وبما يتناسب مع المتعل مون موضوعيرْ  من ضمن المواضيع المقتر

ّ
 يختار المعل

 

ي تخط  لوحدات تدريسينطوي جزٌء من مواضيع المنهاج، ضمن المواضيع اإللزامّية والمواضيع االختيارّية، عىل رابط 
 يط عملّية التدريس. من شأنها أن تساعد ف 

 

 ، : بالتاىلي  
  هذا المنهاج عىل النحو اآلبر

 
 تكون التجديدات الرئيسّية ف

ة.   أ. تعليم أفكاٍر كبت 

دة ومؤّسساتّية. 
ّ
 ب. دمج المواضيع الُمجّردة والقَيمّية ضمن مواضيع ُمحد

لطة المحلّية وأهمّية  ي إطار المجت. تعليم موضوع السُّ
ا ف 
ً
نة الجّيدة، أيض

َ
 موعة السكانّية. المواط

ي المجتمع والمجموعة السكانّية. 
ِشطة والمشاركة ف 

َّ
نة الن

َ
ي المواط

ي اكتساب تجربة ف 
َرص للطالب ف 

ُ
 ث. تشجيع وإتاحة ف
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دة المجاالت. 
ّ
 ج. وحدات اختيارّية جديدة، منّوعة، ذات ِصلة، وواقعّية تستدعي طريقة تعليٍم عابرة للمجاالت ومتعد

 بالحياة في إسرائيل. تتعلّق قيّمة إلى مناقشة معضالت منهاجيدعو ال -مناقشة القيم ح. 

ين. د  ي القرن الحادي والعرسر
م ف 

ِّ
صلة بمهارات الُمتعل

ّ
حات تعليمّية مت َ  . مقتر

 

 مبادئ المنهاج

م  –  بنية المنهاج  .1
ّ
ة خالل التدريس والتعل

ّ
ل َمحاور مركزي

ّ
شك

ُ
ة ت   حول أفكار كبتر

 مراكز   ،المنهاج مبب 
ّ
ستَمد

ُ
ا حول القَيم    )أساسيات(  ومنها ت

ً
التدريس والمعرفة. كذلك، يدمج المنهاج نقاش

ة.  ق بالمواضيع واألفكار الكبتر
ّ
  ما يتعل

 
 ودعم المهارات ف

ة  . أ   األفكار الكبتر

 
ّ
صاغ الفكرة، غالًبا، عتر اد

ُ
ا لوحدة الموضوع التدريس  وليس لدرس واحد. ت

ًّ
ا مركزي ميًّ

ّ
ا تعل

ً
ة هدف عتتر الفكرة الكبتر

ُ
عاء  بشكٍل عام، ت

ّ
م عىل أن يكون هذا االد

َّ
ٍ مرتبط بالمضمون الُمتعل عاء قصتر

  سياقات متغترّ 
 
تيح إمكانّية تطبيقه ف

ُ
ا عىل نحٍو يتجاوز المضمون وي ل  مهمًّ

ّ
ّ الذي يمث تيح لهم التفكتر القَيم 

ُ
مير  وت

ّ
ة ذات ِصلة بعالم المتعل   يستخلصها    االستنتاجاتة. تكون الفكرة الكبتر

البر

م. 
ّ
مون مع نهاية التعل

ّ
 المتعل

 مهارات المعرفة، القَيم، وال  .ب

 ذاته المعرفة
ّ
ي المنهاج، سواٌء بحد

ا ف  ا مركزيًّ
ً
ا لتطوير تفكت  مستقلٍّ ون  ا : تحتّل المعرفة مكان

وريًّ سقأو بكونها أساًسا رص  ٍّ مؤسَّ ي
عىل المضامي   والَمفاهيم الخاّصة    دّي، لصياغة موقٍف منطقر

ة.   بمجال المعرفة. تتماسر المواضيع الرئيسّية ومعاهد التدريس مع األفكار الكبت 

 

ّ الذي نالقيم  :    القَيم ي
 من شأن بلَورة مواقف ورؤى قَيمّية أن تصيغ هوّيتنا الشخصّية واالجتماعّية. فيهستكشف به العالم ونختار العمل  هي الضمت  األخالفر

ّ
ي هذا المنهاج    . إن

 القَيم المركزّية ف 
ّ
إن

ام بقَيم دولة إشائيل كدولة يهودّية ود  د عىل االلتر 
ّ
شد

ُ
، تحمل روح وثيقة االستقالل وت بية والتعليم الحكومي

قة بمواضيع  يمقراطّية.  ُمستنبطة من قانون التر
ّ
 لنقاش القَيم المتعل

ً
يطرح المنهاج أمثلة

ا.    تعليمّية أثناء تطبيقها عّت أمثلة
ً
مون اختيار نقاش القَيم المطروحة إىل جانب قَيٍم إضافّية، أيض

ّ
م. يستطيع المعل

ِّ
ة وبالمتعل  واقعّية وذات ِصلة بالفتر

ي اختيار  المهارات هي القدرات ا  : المهارات
 ف 
ٌ
م مرونة

ِّ
. مع ذلك، يكون للمعل ي يطّورها الطالب مع الوقت. يطرح المنهاج أمثلة لمهارات لها عالقة بالمضامي  

ق  لتر
ّ
ي ما يتعل

ي يريد تعزيزها ف 
المهارات التر

ي كّل المهارات المطروحة وأن يكتسب أدواٍت و 
 ف 
ً
ط أن يكتسب الطالب تجربة مها، وذلك برسر

ّ
ي ُيعل

ي دولة  بالمعرفة التر
 من شأن ذلك أن ُيتيح للطالب إمكانّية السلوك عىل نحٍو واٍع ف 

ّ
ها. فإن

ّ
عاداٍت لها كل

ب مع آراءٍ 
ّ
ي مجتمٍع متنّوٍع وُمرك

ًما ف  ِ
، أن يعرضوا مواقف مختلفة، أن ُيديروا حواًرا ُمحتر

ً
ى مختلفة، أن يشاركوا اآلخرين، أن يعرفو   ديمقراطّية، أن يقرأوا نصوًصا سياسّية

ً
ا كيف يمكن العمل مقابل ورؤ

ي سبيل المجتمع والدولة. 
اء، أن يعملوا وأن يساهموا ف 

ّ
 هيئاٍت مدنّية، اجتماعّية، وبلدّية من أجل تعزيز السياسة وإسماع نقٍد بن
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لة والواقع .2 ي قدرة الطالب عىل التعّرف إليها. يُ   –  الصِّ
ي المضامي   مواضيُع من الواقع المعاش للمجموعة السكانّية، المجتمع، والدولة وتساهم ف 

س ف  درَّ
ُ
ل التعليم بنية تحتّية ألداء الطالب  ت

ّ
شك

 ذات ِصلة وواقعّية لل
ً
ي الحياة. يطرح المنهاج أمثلة

ي المجتمع وف 
ي الحارص  والمستقبل ف 

ة، والمواضيع  كمواطني   ف  ب أمثلة إضافّية تالئم طالبه، والفتر
ْ
م مدعوٌّ إىل جل

ّ
م. المعل

ِّ
ي  الواردة  متعل

ف 

 المنهاج. 

ف المنها  – اإللزام  واالختياري .3
ّ
ي الُمجَمل:   60من مواضيع إلزامّية وأخرى اختيارّية بحجم   جيتأل

 ساعة ف 

 مواضيع إلزامّية. ساعة  34 -

ي اختيار موضوعي ْ  حسب ما يرتئيه وبما يتناسب مع طالبه، عّت دمج العمل والمشاركة اساعة مواضيع  20 -
 ف 
ً
ي هذا القسم مرونة

م ف 
ّ
. اختيارّية: ُيمنح المعل مي  

ّ
 لمدنّية للمتعل

م.  6الساعات ال  -
ّ
ي مواضيع إضافّية حسب اختيار المعل

ي مواضيع المنهاج وف 
خّصص للتعّمق أكتر ف 

ُ
 الباقية ت

  وحدات االختيارالتعليم  .  4
 
ة للتدريس العابر للمجاالت ومتعدد الم   –  حسب مجاالت والتعليم العابر للمجاالت ومتعدد المجاالت ف ي المدنيات منّصات كثت 

االت، جيستدعي منهاج التعليم ف 

م وأن  اإلعالملمجاالت المعرفة مثل التاري    خ، الجغرافيا، 
ّ
 من شأن دمج األفكار، المضامي   وأساليب التفكر من عدة مجاالت معرفّية أن ُيعّمق من التعل

ّ
ر والمزيد. إن

ّ
 نظرة أوسع للموضوع.  يوف

م العميق والهاّم، المعتمد عىل التجربة واالختبار، والذي يُ   يطرح  –   تنّوع أساليب التدريس .  5
ّ
ًما عّت  المنهاج أساليب تدريس منّوعة تدعم التعل

ّ
، خارج إطار غرفة الصّف وتعل

ا
ا، مستقًّل عتّت تشاركيًّ

 البحث. 

ي المرحلة الثانوية  –  لولبّية. 6
مة ف 

َّ
 للمواضيع الُمتعل

ً
 تحتّية

ً
ي المرحلة اإلعدادّية بنية

ل مواضيع المنهاج ف 
ّ
شك

ُ
 . من حيث تعميقها ت

م  . 7
ِّ
 الخصائص اليهودّية  –األساس الُمنظ

ّ
ي جزٍء من المواضيع االختيارّية. إن

ي كّل المواضيع الرئيسّية وف 
ٍم وُيعّتَّ عنها ف 

ِّ
 والديمقراطّية لدولة إشائيل تظهر كأساٍس ُمنظ

8 . ّ د  –المنهاج مرتبط بمستندات سياسة عمل  – منهاج تعليم رقم 
ّ
 ، مستند الممارسة، ووحدات التدريس الرقمّية. مستند رؤية التعليم المتجد
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 المهارات 
ح المنهاج دمج   د".    المهارات اإلدراكّية، العاطفّية واالجتماعّيةيقتر

ّ
ي مستند "رؤية التعليم المتجد

ورة التعليم كما تظهر ف  ي ست 
ي اختيار هذه ف 

 ف 
ٌ
م مرونة

ّ
تكون لدى المعل

. المهارات  مي  
ّ
 ومهارات أخرى حسب ما يرتئيه وحسب ما يناسب المتعل

 

ة  األفكار الكبت 
ي إقامة دولة يهودية عىل أرض إشائيل اآلباء المؤسسي   وثيقة تأسيسية تعّت عن نية هي االستقالل  وثيقة .1

 . ف 

، ا .2 ي التعبت  عن طابع إشائيل كدولة يهودّية وديمقراطّية من خالل أُسِس نظام، القواني  
لطة. ينبغ     لمؤسسات ورموز السُّ

ام تجاه  .3 المواطني   وتجاه الحفاظ عىل حقوق اإلنسان والمواطن، عّت خلق توازن بي   الحقوق المختلفة   دةاسينظام الُحكم الديمقراطي يرتكز عىل االلتر 

 . والخت  العامّ 

ّ أن يرى المواطنون أنفسهم  .4 ، ُيعتّت من الرئيسي ّ ي نظام ُحكم ديمقراطي
 ملَزمي   بالقواني   وبقواعد اللعبة الديمقراطّية. ف 

ي دولٍة ديمقراطّية،  .5
يٍّ واسع النطاق.  ترتكز ف  كة لدى معظم مواطنيها وتحظ  بدعٍم جماهت   أُسس نظام الُحكم والقواني   عىل مجموعة قَيٍم مشتر

ف المجتمع من مجموعات مختلفة، مع تصّورات ومصالح متنّوعة. يستلزم هذا الواقع .6
ّ
  يتأل

ّ
بية والتعل ام والتر كة. دعم التسامح، االحتر  م نحو حياٍة مشتر

. و مؤسسات ثابتة وفاعلة،  عىل أساستقوُم الدولة الديمقراطّية  .7 ا بفضل مواطني   واعي   ومسؤولي  
ً
 أيض
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  المواضيع اإللزامية

 ساعة(  34)

 
ّ
ة.  اضيعالمو تستمد  من األفكار الكبت 

ي ي جدول 
الّتنامج ف  القيم وكذلك مهارات   التدريس ، )أساسيات(  : مراكز  عرضتم تنظيم فصول  للنقاش حول  احات  المعرفة, اقتر المفضلة,  تفصيل  التدريس  ساعات 

ق بالمواضيع
ّ
احات تعليمية تتعل  . واقتر

ي جزء من المواضيع  لوحدات التدريسهناك رابط 
 . ف 
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احات التعليمّية  موضوع الدرس   المعرفة  نقاش القَيم  المهارات واالقتر

 المهارة اللغوية

نة"  
َ
"مواط المصطلح  "شمس    –استيضاح  باستخدام 

 "  التداعيات"/"منتيميتر

أسئلة لنقاش المفاهيم األساس: َمن هو المواطن ومن هو المواطن    طرح

 غت  المواطني   الجّيد، لماذا دولة، العالقة بي   المواطن والدولة، مكانة 

 ّ االجتماع  ي حاالت    –  السلوك 
ف  م خصوًصا  ِ

ُمحتر وإدارة حوار  االستماع 

 الخالف. 

ي مسائل مُ 
نة يستدعي حواًرا ف 

َ
دةمجال معرفة المواط

َّ
وذات حساسّية،    عق

أدواٍت   يمنح   ّ ي
صق  فاق 

ّ
ات بصياغة  التعليم  افتتاح  ل 

ّ
المفض فمن  ولذلك 

شخصّية  مسؤولّية  عن  وللتعبت   الشبكة  ي 
وف  الصف  ي 

ف  م  ِ
الُمحتر للحوار 

 
َ
آراء، مشاعر، واعتقادات  ُح ت والتماهي تجاه  اآلخرين  إىل  اإلساءة  ول دون 

 اآلخر 

  
   –  التوجيه الذابر

م بعد نقاشات حول مواضيع  
ّ
دة إدراك مشاعر، أفكار وترّصفات المتعل

ّ
معق

 بما يالئم الوضع.   تنظيمها و 

 

   ما هي المواطنة؟ –مقدّمة في دراسة المدنيات 

الدولة   بقَيم  ام  االلتر 

باالنتماء  الشعور  وقوانينها؛ 

 إىل الدولة 

بي      - المتبادلة  المسؤولّية 

 المواطن، المجتمع، والدولة

وعىل    - لنا  بالنسبة  المهمُّ  ما 

عمله؟   عىل  الدولة  الذي  ما 

مسؤولّيتها  تتحّمل  أن    الدولة 

برأينا؟ ما هي المجاالت   بشأنه

ي ترسي فيها علينا مسؤولّية  
التر

 شخصّية؟

اإلنسان والحفاظ عىل  ام  احتر

 حقوق األساس 

الحوار     - نقاش ضمن حدود 

ي الصّف 
 ف 

 

نة
َ
م المواط

ّ
 لماذا نتعل

 ( راجعوا أهداف الموضوع)

 :  مفاهيم أساس

نة  ●
َ
 جوانُب ثالثة:   –المواِطن والمواط

 القانونّية )حقوق، واجبات(المكانة  -

 الشعور باالنتماء والتماهي مع الدولة -

 المشاركة المدنّية -

 الدولة  •

وط تصنيف هيئة  - تعريف يشمل شر

 سياسّية كدولة

 

نةما 
َ
 ؟معب  مواط

 ( ساعتان)

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/mavoezrachut.pdf


بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

احات التعليمّية  موضوع الدرس   المعرفة  نقاش القَيم  المهارات واالقتر

ة/المعرفة  
ّ
اللغوي التحليل    –المهارات  المعرفة،  واستنباط  تحديد 
 واستخالص الِعترَ 

- )  قراءة وتحليل وثيقة االستقالل )يمكن مشاهدة فيلم أصىلي
 استخالص ِعّتَ وتحديد َمغاٍز، أفكار، وقَيم مركزّية من الوثيقة -

 
 مهارات معرفّية/رقمّية 

ي  -
ي سبيل فهم األحداث التاريخّية الواردة ف 

 الوثيقةتحديد معلومات ف 
 

 ّ ٌ اجتماع  ّ ووع  ّ اجتماع   
 
 تفكتر نقدّي معرف

ي المجتمع  
ي الوثيقة من وجهات نظر مختلفة ف 

عرض األفكار والرسائل ف 
والخطوط   الفروقات  ام  واحتر التقدير،   ، الوعي القدرة عىل  عّت   ّ اإلشائيىلي

 الوهمّية بي   المجموعات المختلفة )طاولة مستديرة، مناظرة(

 
  –تفكتر نقدّي 

ومسائل   قواني    وفحصها عىل ضوء  تحليل  المعاش  اليومي  الواقع  حول 
ي الوثيقة 

 القَيم الواردة ف 
 

 تدريس وحدة – االستقالل وثيقة

إرسائيل   دولة  بقَيم  ام  االلتر 

ة وديمقراطّية 
ّ
 كدولة يهودي

إقامة   - رات  مّتّ نقاش حول 

 الدولة 

األساس   - قَيم  حول  نقاش 

الدولة   عليها  قامت  ي 
التر

 عّت وثيقة االستقالل

 الرؤية مقابل الواقع  -

تماهي   - مدى  حول  نقاش 

مع   وثيقة  الطالب 

 االستقالل

 

 

التأسيسّية  وثيقة   الوثيقة  ه   االستقالل 

ا 
ً
عّرف طابعها أيض

ُ
  ت
 لدولة إرسائيل، وه  البر

 خلفّية تاريخّية  -

رات -  مّتّ

يهودّية   - كدولة  إشائيل  خصائص 

 وديمقراطّية

 تطّرق لجهات مختلفة -

 

 وثيقة االستقالل

االستقالل بوصفها وثيقة تنطوي وثيقة  

الدولة كدولٍة   خصائص  عىل  تأسيسّية 

ة   الركتر  ل 
ّ
شك

ُ
وت وديمقراطّية  ة 

ّ
يهودي

لمعظم   كة  المشتر ة 
ّ
والِفكري القَيمّية 

  الدولة 
 مواطب 

 ( ساعات 4)

 

 

 

 

 

 

https://learn.education.gov.il/go/11020


بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

 

 

احات التعليمّية  موضوع الدرس   المعرفة  نقاش القَيم  المهارات واالقتر

ة/الرقمّية  
ّ
اللغوي نصوص   –المعرفة  من  المعرفة  واستنباط  تحديد 

 مختلفة

/وسائل  االجتماعي التواصل  شبكات  عىل   
نرسرَ
ُ
ت واقعّية  أحداث  تحديد 

 االتصال وتعرض اصطداًما بي   حقوق الفرد والمصلحة العاّمة ونقاش ذلك. 

 

 

النقدي/المعلومات   المعلومات    – التفكتر  مصادر  المعلومات  تقدير 

 المختلفة

فحص أحداث واقعّية وذات ِصلة تهتّم بتفعيل صالحّيات ونفوذ سلطوّي  

ي  
ف  الحدث  تغطية  مقارنة  خالل  من  الَمخاطر،  مقابل  الفائدة  ومناقشة 

مصادر مختلفة، من أجل تقدير موثوقّية المصادر المختلفة واستخالص 

 الِعّتَ 

 

 

  الكنيست  نعكاسها الخصائص الديمقراطية لدولة إرسائيل وا
 
 ف

 

 

إرسائيل   - دولة  بقَيم  ام  االلتر 

ة وديمقراطّية 
ّ
 كدولة يهودي

 

والحفاظ  - اإلنسان  ام  احتر

 عىل حقوق األساس 

 

والنفوذ   - الصالحّية  تفعيل 

لطوي:   مقابل السُّ الفائدة 

 الَمخاطر

 

المصلحة العاّمة التوازن بي     -

كة(  المشتر )المصلحة 

 واالحتياجات الفردّية

 

ام ُسلطات الُحكم بالدفاع   - التر 

 عن الحقوق ومنحها 

 

المبادئ   .1 تعكس  لطات  السُّ بنية 

  1:2الديمقراطّية 

 

يعّية . أ  لطة الترسر  السُّ

 

وطريقة  البنية 

 العمل

 المبدأ

ي 
الشعب،   نظام برلمان  ُسلطة 

المواطن،   حقوق 

 والتعدديةالتسامح 

االنتخاب  طريقة 

ي إشائيل
 النسّتي ف 

الصالحّيات  

 والتمثيالت 

خاذ 
ّ
ات طريقة 

ي    ع   القرارات والترسر

التداوالت 

حسم   والتسوية، 

كم الثالث
ُ
 ُسلطات الح

عترّ عن 
ُ
ة، والقضائّية، ت

ّ
يعّية، التنفيذي التشر

 قَيم الديمقراطّية األساس 

 

سيادة  بتحقيق  مة 
َ
ُملز الديمقراطّية  الدولة 

اإلنسان   حقوق  عن  بالدفاع   ، المواطنير 

كاطن وبدعم  والمو  ة  الختر المشتر
ّ
، ولها عد

 مؤّسسات وآلّيات تضّم ذلك. 

 

عتتر  
ُ
لطات والنقد المتبادل بينها  ي فصل السُّ

كم. 
ُ
 من نفوذ نظام الح

ّ
 للحد

ً
ة
ّ
وري  ض 

ً
 آلّية

 

  إرسائيل إمكانّية  
 
  ف

لماب  تيح بنية النظام التر
ُ
ت

. تمثيل    المجتمع اإلرسائيىل 
 
 التنّوع ف

 

 ( ساعة 13)

 
عّتّ 1

ُ
/ت ي ُيعّتّ

لطات، يتم التشديد عىل القَيم والمبادئ الديمقراطّية التر ي تدريس كّل واحٍد من البت  وأشكال عمل كل واحدة من السُّ
 عنها.  ف 
م توفت  عّينات كأمثلة عن العالقة بي   المبادئ وا2

ّ
ي أكتر من بنية واحدة، ويستطيع المعل

ي الجدول ف 
 لمساواة بأشكال أخرى. يتم التعبت  عن المبادئ الواردة ف 

https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/21331/lesson/38283/


بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

احات التعليمّية  موضوع الدرس   المعرفة  نقاش القَيم  المهارات واالقتر

 

 

 

 

ة/المعلومات  
ّ
اللغوي تحليل   –المعرفة  معلومات،  واستنباط  تحديد 

 الص ِعترَ واستخ

ي الكنيست أو عّت قراءة وتحليل نصوص لهدف إجراء نقاش  
أثناء جولة ف 

اف عىل الحكومة والدفاع عن الحقوق  ي اإلشر
حول وظيفة عمل الكنيست ف 

ي ِلجان الكنيست(. 
ي الجمعية العاّمة للكنيست وف 

، النقاشات ف   )القواني  

 

االجتماعّية   اآلخر   –المعرفة  وفهم   ّ االجتماع  ي    الوع  
ف  النقاش  ب 

ّ
تعق

ي  
الكنيست حول أحد القواني   الحالّية وفحص وجهات النظر المختلفة التر

ي إطاره
 ف 
ُ
 ترد

 

َ    –التفكتر النقدي   ي إشائيل  استخالص الِعتر
  –نقاش طريقة االنتخابات ف 

طريق  وتمثيل  محتَملة  بدائل  بي    والمقارنة  السلبّيات،  ة اإليجابّيات، 

ي إشائيل عىل مستوى  
ي بي   االئتالف والمعارضة ف 

االنتخابات/نقاش برلمان 

 الصفوف أو المدارس 

 

ة/الرقمّية  
ّ
ا بوسائل رقمّية   –المعرفة اللغوي ا وشفهيًّ   خطيًّ

تمثيل المعاب 

قة 
ّ
ي بي   االئتالف والمعارضة حول إحدى المسائل المتعل

عرض نقاش برلمان 

 بحقوق اإلنسان 

ُسلطة   األغلبّية، 

 القانون

بوصفها   الكنيست 

 آلّية مراقبة 

 من نفوذ نظام  
ّ
الحد

 الُحكم 

يحمي   ي    ع  الترسر

  والخت  الحقوق  

ك   المشتر

اإلنسان  حقوق 

 واألقلّية  

ك ا  لخت  المشتر

 

معارضة،  ائتالف،  انتخابات،  مصطلحات: 

ي    ع،   ترسر برلمانّية،  عاّمة، كتلة  جمعّية  ِلجان، 

 تمثيل. 

 

ة: 
ّ
لطة التنفيذي  ب. السُّ

 

 المبدأ بنية وطريقة العمل

صالحّيات  تشكيل الحكومة

 وتمثيالت 

 حسم األغلبّية  

 

 



بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

احات التعليمّية  موضوع الدرس   المعرفة  نقاش القَيم  المهارات واالقتر

 

ة/المعلومات  
ّ
اللغوي مصادر    –المعرفة  من  معلومات  ودمج  تحديد 

 مختلفة

تنفيذ   وتتّبع  الحكومة،  ي 
ف  نقاشها  يتم  ي 

التر المسائل  إحدى  إىل  التطّرق 

مسؤولّية   القرار،  خاذ 
ّ
ات )طريقة  للنقاش.  الخاضعة  المسألة  ي 

ف  القرارات 

كاء، تتّبع التنفيذ عىل أرض الواقع(  التنفيذ، الرسر

 

تنظيم المعلومات    –استخدام المعلومات وتمثيلها    –لومات  معرفة المع

عمل  يمكن  وصالحّياتها،  المحاكم  أنواع  بي    المقارنة  لهدف  واستخدامها 

ي المحاكم المختلفة
ا من خالل جولة ف 

ً
 ذلك من خالل تحليل نصوص وأيض

 

يره عتر معلومات ومعطيات  –التفكتر النقدي  عاء وتتر
ّ
 صياغة اد

 لطات والمسائل المختلفة: بخصوص وظائف السُّ 

ي نظام الُحكم الديمقراطي  -
اف ف   آلّيات المراقبة واإلشر

لطة القضائّية  -  استقاللّية السُّ

 القواني   ذات الطابع اليهودي والديمقراطي  -

 

ة والتفكتر النقدّي  
ّ
ة مسائل مدنية اجتماعّية   –المعرفة اللغوي

ّ
تحليل عد

 تفحص  
َ
ل عّينة

ّ
شك

ُ
لطات    التفاعالتت عىل سبيل المثال: حقوق    –بي   السُّ

ي العمل، التخطيط والبناء، والزواج والطالق، اعتناق معتقدات
،  اليافعي   ف 

 المرأة، قانون العودة والمزيد. 
ّ
، العنف ضد  حقوق المعتقلي  

 القانون ُسلطة  وظائف الحكومة 

اإلنسان  حقوق 

 واألقلّية 

ك   الخت  المشتر

 

وزراء،   الوزراء،  رئيس  حكومة،  مصطلحات: 

السياسة والتنفيذ، مجلس وزارة  ِلجان، تحديد  

ي    ع  ر، لجنة الوزراء للترسر
َّ
 ُمصغ

 

 

لطة القضائّية:   ج. السُّ

 

وطريقة  البنية 

 العمل

 المبدأ

لطة   السُّ وظائف 

 القضائّية

 

المحاكم   بنية 

 وأنواعها

 

 ُسلطة القانون 

 من نفوذ نظام  
ّ
الحد

 الُحكم 

حقوق   عن  الدفاع 

 اإلنسان 

والمصلحة  



بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

احات التعليمّية  موضوع الدرس   المعرفة  نقاش القَيم  المهارات واالقتر

 

 

 

التي تنعكس في عمل السلطتين  ق والديم  خصائصال  -وحدة تدريس   راطية 

 سيتم نشر هذه الوحدة قريبا   -التنفيذية والقضائية 

لطة   السُّ استقاللّية 

 القضائّية

كة  المشتر

 

لح، اللوائّية، الُعليا، محكمة   مصطلحات: الصُّ

، إجراء عادل  ي
، مدن  ي

 العدل الُعليا، قانون جنان 

 

لطات التفاعل .2  - بير  السُّ

بي    - واستقاللّية  الفصل  لطات  السُّ

 كّل ُسلطة

ف عىل بعضها  - رسر
ُ
الُحكم ت ُسلطات 

 وتوازن بعضها ببعض

 

 

 

 

 



بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

احات التعليمّية   موضوع الدرس المعرفة نقاش القَيم  المهارات واالقتر

حات مختلفة لرموز الدولة    –   معرفة معلومات  َ معت  الرموز، مراجعة ُمقتر

 عىل مّر التاري    خ ومقارنة األناشيد الوطنّية والرموز الخاّصة بدَول مختلفة. 

ة
ّ
لغوي عّتّ عن طابع دولة إشائيل كدولة    –  معرفة 

ُ
ت قراءة وتحليل قواني   

العالقة  يهودّية   وفحص  يهودّية  بجوانب  الرئيسّية  األفكار  مع  واستنباط 

 األقلّية عّت هذه القواني   

 

   –التفكتر النقدّي والوع  االجتماع  

دولة   طابع  تعّتّ  ي 
التر القواني    تعارض  وأخرى  تدعم  أسباب  عرض 

ي وعرض الموقف  
إشائيل كدولة يهودّية. بلَوَرة موقف شخصي منطقر

ه بواسطة "هايد بارك"،   المعارض لموقف الطالب، والقدرة عىل تفست 

 طاولة مستديرة، ورقة موقف  

 

الكنيست    خصائص   
 
ف وانعكاسها  إرسائيل  لدولة  وحدة    – يهودية 

  تدريس

 

 

 

 

 

 

ام بقَيم دولة إرسائيل   االلتر 

ة  
ّ
يهودي كدولة 

 وديمقراطّية

الدولة   رموز  ام  احتر

 والحفاظ عىل القانون 

 

ّ  عاّم عّت إنشاء   - صياغة حت 

الوطنّية  القَيم  بي    توازن 

 وحقوق الفرد واألقلّيات 

 رموز الدولة -

 تقويم سنوّي عّتّي   -

ّ  الهوّية اليهودّية:  - مت 
ُ
 قواني   ت

قانون   العودة،  قانون  نة، 
َ
المواط قانون 

  ، أساس القومّية، قانون التعليم الحكومي

الدينّية   بالهوّية  صلة 
ّ
المت القواني    أحد 

 الزواج(/ )السبت

ة رئيسّية 
ّ
 خصائص يهودي

 

للشعب  ُيعّتَّ  القومّية   عن إشائيل كدولة 

ي 
، رموز، مؤسسات وف  اليهودّي عّت قواني  

ّ  العاّم.   الحت 
 

 

 ( ساعات 4)
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احات التعليمّية   موضوع الدرس المعرفة نقاش القَيم  المهارات واالقتر

 ّ ّ  –تطبيق  –تفكتر إبداع   وع  اجتماع 

لطة المحلّية وتخطيط وتنفيذ   - ي السُّ
تحديد موضوع/مشكلة مدنّية ف 

عمل أساسي من شأنه أن يؤدي إىل حّل المشكلة ومساعدة المحتاجي    

 إىل مساعدة

 

  -المحلية سلطة : التدريسوحدة 
ً
 سيتم نرسر الوحدة قريبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاركة اجتماعّية ومدنّية -

ل  - مقابل طالسُّ المركزّية  ة 

اإليجابّيات    –الالمركزّية  

 والسلبّيات

لطة    - العالقات التبادلّية بي   السُّ

 وساكنيها المحلّية  

لطة المحلّية -  انتخابات السُّ

لطة المحلّية  -  صالحّيات السُّ

لطة المركزّية مقابل الالمركزّية -  السُّ

خاللها   - من  المواطن  يستطيع  طرق 

 التأثت  عىل بيئته

مجلس   مصطلحات: 

/بلدّية، لجنة ُمعّينة /محىلي  إقليمي

لطة المحلّية   السُّ

 

المواطن   بير   المتبادلة  العالقة 

ة  تظهر بصورٍة كبتر الحاكمة  لطات 
والسُّ

لطة المحلّية    السُّ
 
 ف
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احات التعليمّية   موضوع الدرس المعرفة نقاش القَيم  المهارات واالقتر

 
ّ
جمع وترتيب معلومات    – ، معرفة معلومات، معرفة رقمّية  ةمعرفة لغوي

 : َ  واستخالص ِعتر

 :) لي  
ّ
 نقاش المسائل )مناظرة، طاولة مستديرة، دعوة ممث

لزُمنا به الدولة..." )بن غوريون( -
ُ
 "أن نعمل أكتر بقليل مما ت

ي استقاللهم  "هدف التعليم   -
ي    –يجب أن يكون: أشخاص متفّوقون ف 

ف 

ي خدمة المجتمع مهمتهم األساس    –والعمل    التفكت  
ومع ذلك َيرون ف 

ي حياتهم" )ألّتت آينشتاين( 
 ف 

جائزة   - حائزي  حول  نقاش  المثال،  سبيل  )عىل  بها  ر 
َ
ُيفتخ شخصّيات 

َعل، الحاصلي   عىل ميدالّيات تكريمّية،  
ُّ
إشائيل عن عملهم وحامىلي الش

 شخصّيات من داخل المجتمع( 

ي السياق العاّم وكيف يمكن القيام بذلك؟قَيم/مصالح هاّمة  -
 للتحقيق ف 

ر مختلفة؟ )عسكرّية، قومّية، مدنّية(  -
ُ
ط
ُ
ي أ
 خدمة هاّمة ف 

الة تجاه الديمقراطّية )نسبة تصويت  امب-َمخاِطر عىل الديمقراطّية: الال  -

الخطاب  ي 
ف  التطّرف  دفع  القانون،  بُسلطة  االستهزاء  منخفضة(، 

، واالبتعاد عن االتفا ّ  قات والتسوياتالسياسي

 

   – الوع  والسلوك واالجتماع  

ي المدرسة، 
َرص للمشاركة أو للمبادرة المدنّية المطلوبة ف 

ُ
تحديد طرق وف

 المجتمع، والدولة: 

ي الحوار العاّم )نقاشات مع أشخاص -
المشاركة السياسّية: المشاركة ف 

(، التوجه   ي شبكات التواصل االجتماعي
ي صحيفة أو ف 

آخرين، كتابة ف 

ي مظاهرات إىل
ّتي الجمهور من أجل دعم سياسات، المشاركة ف 

َ
خ
َ
 ُمنت

إرسائيل   دولة  بقَيم  ام  االلتر 

ة وديمقراطّية  
ّ
 كدولة يهودي

والضمان   االجتماعّية  العدلة 

ل 
َ
   – المتباد

 

دمج أو إنشاء توازن بأفضل 

التحقيق   بي    ممكنة  صورة 

عىل المستوى الفردي وبي    

 المساهمة للمجتمع 

 

مقابل  والمبادرة  المساهمة 

وعدم  -الال تحّمل  مباالة 

 المسؤولّية 

 

 

ام المواطن ومسؤولّيته  التر 

والقَيم  - القانون  بُسلطة  ام  االلتر 

 الديمقراطّية 

 مسؤولّية اجتماعّية -

 مسؤولّية وطنّية -

 

 َمخاطر عىل الديمقراطّية: 

الديمقراطّية -ال - إىل  والتطّرق  مباالة 

؛ نسبة تصويت منخفضة ّ  كأمٍر بديهي

 االستهزاء بُسلطة القانون -

-  ّ السياسي الخطاب  ي 
ف  التطّرف  دفع 

االتفاقات والعاّم   عن  واالبتعاد 

 والتسويات 

 

نة الجّيدة 
َ
 المواط

عىل    - الثابت  الديمقراط   المجتمع  يرتكز 

 واجباتهم وحقوهم
َ
عون

َ
 مواطنير  ي

 

عتتر    -
ُ
العاملير   ي الموطنير   ونشاط  تطّوع 

حسب   واجباتهم  تلبية  يتجاوز  نحٍو  عىل 

 القانون،  
ً
 أساسّية

ً
ورة   سبيل    ض 

 
ازدهار، ف

 متانة ورفاهية المجتمع والدولة. 
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مات اجتماعّية مدنّية 
ّ
احتجاجّية أو وقفة دعم، دعم جمعّيات أو منظ

.  جأخرى ذات برنام ّ  سياسي

جمعّيات - ي 
ف  التطّوع   ، الغت  لمساعدة  التطّوع   : ي

المدن  النشاط 

ي حركة شبيبة. 
 اجتماعّية، نشاط ف 

ي  -
: تطبيق برنامج عمل لمعالجة مشكلة أو مسألة ف  النشاط المدرسي

المدرسة و/أو المجتمع )مثل حملة تجميد أموال، مالبس أو طعام، 

ي شبكات 
ي صحيفة المدرسة أو ف 

ي النظام ف 
ة ف  ي نرسر

عّت النرسر عن ذلك ف 

الطالب  لمجلس  انتخابات  إجراء  ها(،  وغت  االجتماعي  التواصل 

إقا إضافّية،  حلول  َمناصب  وإيجاد  مسائل  لنقاش  طالب  لجنة  مة 

ي الحياة اليومّية ضمن إطار المدرسة، إقامة 
ق عليها لمشاكل تنشأ ف 

َ
ف
ّ
ُمت

 طاولة مستديرة تجمع المدارس حول مسائل مدنّية والمزيد. 

 

 

 ما ه  المواطنة الجّيدة؟ – وحدة تدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/ezrachuttova.pdf
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احات التعليمّية   موضوع الدرس المعرفة نقاش القَيم  المهارات واالقتر

المعلومات، معرفة رقمّية، جمع معطيات ي    –   معرفة 
المجتمع ف  تركيبة 

 إشائيل من معطيات دائرة اإلحصاء المركزّية 

 

  االجتماع   –التفكتر النقدّي والوع  االجتماع  
  -العاطف 

 
 – الثقاف

   
 
ف الموجودة  والتحديات  والصعوبات  والمعضالت  الرصاعات  مناقشة 

 .  المجتمع اإلرسائيىل  

ليكون المرء واعًيا لالختالف والتشابه بي   الناس من مجموعات مختلفة،  

األحكام   إصدار  عن  التوقف  نظر    –عّت  وجهة  من  ا  واقعيًّ المسألة  عرض 

ي المجتمع اإلشائيىلي من خالل القدرة عىل أن يكون  
المجموعات المختلفة ف 

التشابه   للفروقات وخطوط  ًما  ِ
وُمحتر ًرا 

ِّ
ُمقد واعًيا،  المجموعات  المرء  بي   

فاقات )طاولة مستديرة،  
ّ
المختلفة وفحص كيفّية التوّصل إىل تسويات وات

 مناظرة(

عالمّية   إظهار   –معرفة  اجتماعّية.  تصّورات وعادات  وتقدير  تحديد 

وثقافات أخرى  ومجموعات  الفضول، االنفتاح والتماهي مع أشخاص  

نابعة من ثغرات   اجتماعّية )لقاءات ونقاشات وإدارة وتسوية نزاعات 

كة، مقابالت(  بي   مجموعات مختلفة، مبادرات مدنّية مشتر

لقاءات بي   طالب من    – الوع  االجتماع  والسلوك االجتماع  

كة نة المشتر
َ
 مجموعات مختلفة لتعزيز المواط

 

 سيتم نشر هذه الوحدة قريبا   -: المجتمع في دولة إسرائيل وحدة تدريس

                            

الثقافات  تنّوع  عىل  التعّرف 

  الدولة 
 
   – واإلراث ف

 

ام   - االلتر  كة:  المشتر الحياة 

مقابل  والرؤية  بالقَيم 

 التسويات 

 

 

 

الهوية    - معضالت  مع  التعامل 

المختلفة   للمجموعات

ي دولة إشائيل
 كمواطني   ف 

 تركيبة المجتمع اإلرسائيىل  

 

اليهودي   - محافظ،  المجتمع   ، ي
)علمان 

 متدّين، حاريدي( 

األقلّية:   - )مسلمون  مجموعات  عرب 

كس وآخرون  ومسيحّيون(، دروز، شر

 

 خصائص المجموعات: 

كة / نمط حياة -  وجهات نظر مشتر

حداثّية،   - وخصائص  تقليدّية  خصائص 

 المحافظة مقابل التغيت  

 وديمقراطّية -
ً
 اعتبار الدولة يهودّية

   

 

 

  دولة 
 
 إرسائيل المجتمع ف

من   إرسائيل    
 
ف المجتمع  ف 

ّ
يتأل

وتصّورات  ى 
ً
رؤ لديها  مجموعات 

بتعزيز  لزم 
ُ
ي الواقع  هذا   

ّ
إن مختلفة. 

باآلخر   اث  واالكتر ام  االحتر التسامح، 

كة.   كأساٍس لحياٍة مشتر
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ة
ّ
   مواضيع اختياري

 ساعة(   20)

 
ح هذا القسم من المنهاج مواضيع اختيارّية   صل هذه المواضيع بمجاالت معرفّية  يقتر

ّ
ي القسم األّول من المنهاج. كذلك، تت

مها ف 
ّ
ي تّم تعل

ق بالمواضيع اإللزامّية التر
ّ
تتعل

 إضافّية. 

 تقود مراكز 
ً
ة ي  )أساسيات(  َيعرض كّل موضوع اعتبارات الختياره، عالقة مع المواضيع اإللزامّية، أفكاًرا كبت 

ي هذا الموضوع.   التدريس والمواضيع المركزّية التر
ي تعليمها ف 

 ينبغ 

مون مهارات وقَيًما من ضمن 
ّ
د يختار المعل

ّ
م المتجد

ّ
هم التعل

َ
صٍل بالمواضيع.  مستند ف

ّ
 عىل نحٍو مت

ْ و يجب اختيار موض ي والعي
ي الصف عّت دمج العمل المدن 

. تعليم ف  مي  
ّ
 مشاركة المدنّية للمتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pop.education.gov.il/perceptions-trends/skills/


بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

 

 

 إرسائيل والشتات .1

 
 خلفّية منطقّية: 

ال ي يواجهونها وإىل شبكة العالقات 
ي الشتات، من خالل التطّرق إىل التحديات التر

اليهودّية ف   أمام الطالب تنّوع الحياة 
ُ
اليهودّي وبي    قائمة بي   دولة  تكشُف الوحدة إشائيل كدولة القومّية للشعب 

ام بي   دول  
ي العالم. كذلك، تهدف هذه الوحدة إىل تعزيز الشعور باالنتماء، التضامن، المساهمة المتبادلة وااللتر

ي الشتات. الجاليات اليهودّية ف 
 ة إشائيل وبي   الجاليات اليهودّية ف 

 للمواضيع اإل 
ً
ل هذا الموضوع استمرارّية

ّ
صل مع مجاالت معرفّية إضافّية، مثل: التاري    خ، الثقافة اليهودّية اإلشائيُيشك

ّ
 لّية، الجغرافيا. لزامّية "وثيقة االستقالل" و"خصائص يهودّية رئيسّية" ويت

 

ة:   أفكار كبتر

ي الشتات.  -
ي البالد وف 

ام تجاه كّل اليهود ف   دولة إشائيل هي دولة الشعب اليهودي ولديها التر 

ة. العالقة بي   د - ي مجاالت كثت 
ّ ف   تبادىلي

ٌ ي الشتات هي عالقة جوهرّية ولها تأثت 
 ولة إشائيل والجاليات اليهودّية ف 

ي الشتات وللتضامن ب -
ي البالد وف 

كة ألبناء الشعب اليهودي ف  ل الثقافة، التاري    خ، والديانة اليهودّية بنية تحتّية للهوّية المشتر
ّ
شك

ُ
 ينهما. ت

 

 

 مواضيع رئيسّية: 

ت  .1
ّ
 الجاليات اليهودّية حول العالم. تشت

2.  . ي
بوي، والديت  ، التر ي

ي الشتات بجوانب مركزّية: المؤسسانر
 حياة اليهود ف 

ها عىل العالقات مع دولة إشائيل.  .3 ي الشتات وتأثت 
ي تواجهها الجاليات اليهودّية ف 

 التحديات التر

ي  .4
ي تصيغ عالقة دولة إشائيل مع الجاليات اليهودّية ف 

 الشتات. القواني   التر

ي الشتات.   –االقتصادّية، األمنّية، الثقافّية  –المساهمة المتبادلة  .5
 بي   دولة إشائيل وبي   الجاليات اليهودّية ف 

 

  إرسائيل والشتات – وحدة تدريس 

https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/21317/lesson/38238/
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  إرسائيل  .2
 
 األقلّية ف

 
 خلفّية منطقّية: 

كس. تضّم كّل مجموعة، كذلك، أنماط حياةٍ  ي دولة إشائيل مجموعات أقلّية متنّوعة، من ضمنها العرب )مسلمون ومسيحّيون(، الدروز والرسر
ي   ف 

بالتقليد والحداثة، المواقف    مختلفة، ف  ق 
ّ
ما يتعل

ي تعريف الالالسياسّية وأشكال  
   ذانر

ّ
ي إشائيل عىل اختالفها وأنواعها الرئيسّية المت

تيح الوحدة للطالب التعّرف عىل مجموعات األقلّية ف 
ُ
ي  ألبناء وبنات هذه المجموعات. ت

ا من الرغبة ف 
ً
صلة بها، انطالق

ام وتعزيز التضامن والمسؤول ّ  احتر ي المجتمع اإلشائيىلي
كة.  كأساٍس ّية بي   المجموعات المختلفة ف   لحياٍة مشتر

ل هذا الموضوع استمرارّية للموضوع اإللزامي الذي يتناول المجتمع اإلشائيىلي ويتّصل بمجاالت معرفّية إضافّية، مثل: التاري    خ، ِع 
ّ
 لم االجتماع، والجغرافيا. ُيشك

ة:   أفكار كبتر

ف  -
ّ
اث باآلخر كأساٍس لحيتأل ام، واالكتر كة. المجتمع اإلشائيىلي من مجموعات ذات رؤى وتصّورات مختلفة. هذا الواقع يستلزُم تعزيز التسامح، االحتر  ياٍة مشتر

ي س -
 لتحقيق توازين بي   المرغوب والموجود ف 

ً
ا مختلفة

ً
ُح طرق ي المجتمع وتقتر

دة، تبحث المجموعات المختلفة ف 
ّ
ي المواضيع المعق

كة. ف   بيل تحقيق حياة مشتر

ي المجتمع إمكانّيات حوار ُمثمرة بي   المجموعات المختلفة.  -
ي ف 
 ينطوي التنّوع الثقاف 

 

 مواضيع رئيسّية: 
ي إشائيل. 1

 . خصائص مجموعات األقلّية ف 

ي إشائيل. 2
 . تعقيد الهوّية لدى األقلّيات ف 

ي دولة إشائيل: سياسة الحكومة،3
 الحقوق، والواجبات.  . تاري    خ مكانة األقلّيات ف 

كة. 4 ي الحياة المشتر
ّ
 . تحد
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 عالقة الدين والدولة  .3
 خلفّية منطقّية: 

فة عىل أنها ديانة، قومّية د دولة إشائيل هي دولة القومّية للشعب اليهودّي القائمة عىل مبادئ يهودّية وديمقراطّية. اليهودّية ُمعرَّ
ّ
ي تعد

ات  ، وثقافة؛ ونتيجة ذلك تتجىل ف  التوّجهات والتفست 

  العاّم وبي   حقوق الفرد.  
ّ
ي المواقف المختلفة بخصوص مسألة التوازن بي   صياغة طابع الحت 

ق بتعريف الهوّية اليهودّية، وف 
ّ
ي تتعل

ي دولة  التر
تفحص هذه الوحدة مكانة الديانة اليهودّية ف 

، عىل المؤسسات، وعىل ال تيبات إشائيل ومدى تأثت  الديانة عىل القواني   تيبات الحالّية والتر ي ما يخّص التر
مجتمع. كذلك، تتطّرق هذه الوحدة إىل أجزاء إىل مواقف أجزاء من الجمهور ف 

ي المسائل الرئيسّية. 
 المرغوبة ف 

 
ّ
تت يهودّية.  المجتمع اإلشائيلّية ومسألة معت  كون إشائيل دولة  بنية  الدائر حول  للنقاش   

ً
الموضوع استمرارّية ل هذا 

ّ
ي  ُيشك

مي   ف 
ّ
للمتعل بالنسبة  ا، بمواضيع ذات عالقة 

ً
أيض صل الوحدة، 

 التوراة الشفوّية، والِفكر اليهودي. التاري    خ، 

 

ة:    أفكار كبتر

ر تلك القَيم واالعتقادات  -
ّ
ؤث
ُ
ي الدولة عّت حواٍر عاّم وت

، يتم التعبت  عن القَيم واالعتقادات الخاّصة بمواطت  ي النظام الديمقراطي
ي    ع فيها. عىل الدولة وعىلف    الترسر

ّ  العاّم.  - ي الحت 
ات مختلفة للديانة ف  ق بتعبت 

ّ
ي كّل ما يتعل

 تعريف إشائيل كدولة يهودّية تستدعي أسئلة حول ترتيبات عملّية ف 
ّ
 إن

ي إشائيل عن طرق مختلفة لتحقيق توازن بي   المرغوب والموجود.  -
دة، تبحث المجموعات المختلفة ف 

ّ
ي المواضيع المعق

 ف 

ف المج -
ّ
اث باآلخر كأساٍس لحيتأل ام، واالكتر  هذا الواقع يستلزم تعزيز التسامح، االحتر

ّ
ى وتصّورات مختلفة. إن

ً
ي إشائيل من مجموعات ذات رؤ

كة. تمع ف   ياٍة مشتر

 

 مواضيع رئيسّية: 

ّ  العاّم(.  - ي الحت 
ي قواني   الدولة وف 

 طابع الدولة المرغوب )مواقف مختلفة بشأن مكانة الديانة ف 

 الزواج، العودة(. مسائل جدلّية )السبت،  -

 الوضع القائم ومحاوالت التنظيم.  -

-  . كة بي   المتدّيني   والعلمانّيي  
 الحياة المشتر
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 اإلعالم والديمقراطّية   .4

 
 خلفّية منطقّية: 

ي حياتنا. ينطوي اإلعالم عىل قّوة للتأثت  ع
ورة    تقويضىل شكل تمرير الرسائل، القَيم، واأليديولوجّيات، ولديه القدرة عىل تعزيز أو  اإلعالم هو أحد المنّصات االجتماعّية والثقافّية الرئيسّية ف  ست 

 الديمقراطّية والقَيم الديمقراطّية. 

غ المواطني   بنشاطات وح
ّ
ي المجتمع وأن ُيبل

ل تنّوع اآلراء الموجودة ف 
ّ
لطة المواطني   وأن يمث ق بي   السُّ

ّ
لطات األخرى وأن يكون بمثابة األساس النقدّي  االت  يتعي ّ  عىل اإلعالم أن يوف فشل السُّ

القَيم السي لطات الثالثة ومع مؤسسات اجتماعّية أخرى من أجل تحقيق  بالتشارك مع السُّ ي العرص  العاّم. باإلضافة، يتعي ّ  عىل اإلعالم أن يعمل 
اسّية والثقافة السياسّية الديمقراطّية. ف 

صال غت  
ّ
ي لديها القدرة عىل كشف ونرسر رسائل  الحديث، مع دخول وسائل ات

ّ التر نت وشبكات التواصل االجتماعي ة ومنّوعة،  خاضعة للرقابة والمفتوحة والُمتاحة لكّل إنسان، مثل: اإلنتر كثت 

 .  من المهّم بمكان تعزيز الوعي واالستهالك الواعي

س وشتهدف هذه الوحدة إىل تعزيز الوعي   . لفحص العالقات التبادلّية بي   اإلعالم والديمقراطّية، ولتطوير توّجه نقدّي وو تجاه وظيفة وُسلطة اإلعالم المؤسَّ ي  ا بكات التواصل االجتماعي
ٍع ف 

 استهالك اإلعالم. 

ي 
صل بالمجال المعرف 

ّ
لطات الثالث ومبادئ الديمقراطّية ويت  للموضوع اإللزامي الذي يتناول السُّ

ً
ة ل هذا الموضوع استمرارّية مباشر

ّ
 م. : اإلعال ُيشك

 

ة:   أفكار كبتر

عّزز أو أن  -
ُ
ة من شأنها أن ت ي دولة ديمقراطّية يحمل أهمّية كبت 

ضاإلعالم ف  ورة الديمقراطّية والقَيم الديمقراطّية.  تقوَّ  الست 

ر بي   الحياة نفسها وبي   شكل عرض  -
ّ
ا، هناك توت

ً
ي مصادر الميديا المختلفة. أحيان

 الحياة ف 

ي المجتمع  -
د اآلراء ف 

ّ
 تعد

ّ
 إن

ّ
ي مقدرة اإلعالم أن ُيشّجع أو أن ُيقل

ا لعمل الدولة الديمقراطّية بشكٍل سليم وازدهارها، وف  وريًّ  ص تعدد اآلراء وإمكانّية إسماعها. وإمكانّية إسماعها ُيعتّت أمًرا رص 

 

 مواضيع رئيسّية: 

ه عىل الديمقراطّية.  -  وظيفة اإلعالم وتأثت 

َرف الّصدى )؛ شبكات ("Fake news"أخبار كاذبة ) -
ُ
 (. Echo Chambersالتواصل االجتماعي كدفيئات لغ

 أهمّية استهالك اإلعالم بصورة نقدّية.  -
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اع اإلرسائيىل   .5   المجتمع اإلرسائيىل  -الت  
 
 العربر  والجدل بشأنه ف

 
 خلفّية منطقّية: 

، منذ  صلي  
ّ
ي فيها كانوا مت

 الهجرة إىل البالد واالستيطان الصهيون 
ّ
. إن ي

  اهتّمت الحركة الصهيونّية بعودة اليهود إىل موطنهم التاريح 
ّ

اع مع عرب البالد وعرب المنطقة؛ نزاع تجىل البداية، بت  

ي أعقاب
 حروب إشائيل، توسيع حدودها ف 

ّ
ي   بأشكاٍل مختلفة قبل قيام الدولة وبعده. إن

ِبعات السياسّية التر
َّ
فاقّيات السالم مع مرص واألدن، واتفاقّيات أوسلو، والت

ّ
ة، ات

ّ
حرب األيام الست

ر بشكٍل كبت  عىل السياسة اإلشائي
ّ
 جزًءا منها ال يزال يؤث

ّ
، وإن صلة بجداالٍت عميقة داخل المجتمع اإلشائيىلي

ّ
 نتَجت عنها، كانت مت

ّ
ر، بي   أشياء أخرى،  لّية. يجري الجدال المتواصل والمؤث

ي مناطق يهودا  حول المسائل اآلتية: الحدود الثابتة المرغوبة لدولة إشائيل، ما يخّص إمكانّية إقامة دولة فلسطينّية، مكانة القدس والسيطرة عىل ال
، االستيطان اليهودي ف  حرم القدسي

اع اإلشائيىلي والسامرة، ترتيبات األمن وما يخّص شكوى العودة الفلسطينّية. تهدف الو  العرّني وعىل المواقف المختلفة داخل المجتمع  -حدة إىل كشف الطالب عىل جوانب مختلفة للت  

اع.  ي ما يخّص طرق إدارة، تهدئة و/أو حّل شامل للت  
 اإلشائيىلي ف 

 

صل لمجاالت
ّ
ي إشائيل" ويت

ة للموضوع إللزامي "نحو تركيبة السكان ف 
ل هذا الموضوع استمرارّية مباشر

ّ
 معرفّية مثل: التاري    خ، التوراة، والجغرافيا.  ُيشك

 

ة:   أفكار كبتر

ها يؤديان إىل خالف حول الحارص  والمستقبل.  -  الِخالف عىل أحداث تاريخّية وتفست 

ح طرق مختلفة لتحقيق توازن بي   المرغوب والموجود.  -
ي المجتمع وتقتر

دة، تبحث المجموعات المختلفة ف 
ّ
ي المواضيع المعق

 ف 

 

 مواضيع رئيسّية: 

 خلفّية تاريخّية ومسّببات.  -

اع. ال  - ي الت  
 مسائل الرئيسّية ف 

اع عىل العالقات بي   المواطني   اليهود والمواطني   العرب داخل حدود دولة إشائيل السيادّية.  -  
 تأثت  الت 

ها
ّ
اع/وحل قة بالت  

ّ
 .مواقف مختلفة بشأن طرق التعامل مع المسائل المتعل



بية والتعليم –משרד החינוך   وزارة التر
بوية  –המזכירות הפדגוגית   السكرتارية التر

 عنقود المجتمع واالنسان  -אגף מורשת, חברה ורוח    
 التفتيش عىل تعليم  المدنيات   –הפיקוח על הוראת האזרחות    

 

 2022كانون األّول 
 

 

 دولّية وعالمّية جوانب  .6
 خلفّية منطقّية: 

تمحو العْولمة الحدود السياسّية، وتخلُق نوًعا من "القرية العالمّية" العْولمة هي اسٌم جاِمٌع للعالقات االقتصادّية، االجتماعّية، الثقافّية والسياسّية الَمنسوجة بي   األشخاص والمجتمعات حول العالم.  

 شخاص والدَول حول العالم. وتعّمُق االعتماد المتبادل بي   األ 

ي والقرارات وحّل المشاكل عىل مستًوى عا
سّهل هذه اإلجراءات التجارة، تبادل المعلومات العابر للحدود، االنكشاف عىل الِغت  الثقاف 

ُ
.  ت ّ ي رفع مستوى الحياة بشكٍل ملحوظ لمي

ساهم هذه اإلجراءات ف 
ُ
ت

ي 
ي العالم. ف 

ٍ من المجموعات السكانّية ف  ا عىل نحٍو يتعارض مع مصالح أو تفضيالت المو   لدى كثت 
ً
تيح العْولمة لهيئاٍت دولّية إمكانّية التأثت  عىل سياسة الحكومات، وأحيان

ُ
اطني   ومن خالل  المقابل، ت

ي مستوى الحياة َمنوط بزيادة االستهالك، األمر الذي من شأنه أ
 االرتفاع ف 

ّ
ار بجْودة البيئة. تحدي الهوّيات المحلّية والسيادة القومّية. إن  ن يؤدي إىل اإلرص 

ي قضايا العدل، المسؤولّية والتعاون، وُيلزم تسخت  األفراد، السياسة والمؤسس 
 هذا الواقع يطرُح تحدياٍت جديدة، يستدعي نقاشاٍت ف 

ّ
. إن ّ  ات بكافة المستويات للتعامل مع هذه التحديات بشكٍل عمىلي

ق 
ّ
صل بمجاالت معرفّية مثل: يتم تدريس هذا الموضوع بصورة تتعل

ّ
نة( ويت

َ
نة الجّيدة"، "جوانب يهودّية رئيسّية" )قانون العودة وقانون المواط

َ
الجغرافيا، االقتصاد، ِعلم    بالمواضيع اإللزامّية "المواط

 االجتماع، التاري    خ، والتوراة الشفوّية. 

 

ة:   أفكار كبتر
ي العالم  -

ات ف  عّزز العْولمة من التغت ّ
ُ
ة. ت

ّ
ّ بجوانب عد شّجع التعاون الدوىلي

ُ
 وت

ّ عىل عادات تقليدّية وقضائّية بي   دَول وأفراد.  -  يرتكز الفّن الدوىلي

ي الثقافة القومّية -
يح إمكانّية دمج خصائص حضارّية غربّية عاّمة ف 

ُ
ها تت

ّ
ا  /المحلّية، إثرائها، ومنح تلك  العْولمة تتحدى الهوّيات القومّية والسيادات القومّية ولكن ا خاصًّ ً الخصائص تعبت 

ا.  ً ّ  وممت 

-  

 مواضيع رئيسّية: 

 معت  العْولمة.  -

-  . ّ  المؤسسات الدولّية والقانون الدوىلي

ا.  –تأثت  العْولمة عىل االقتصاد والسياسة  - ا وعالميًّ  محليًّ

ّ الُمناخ، موارد الطبيعة(.  - حات للسياسة )الهجرة، تغت  َ
ّ  عرص العْولمة وُمقتر مت 

ُ
 مسائل ت

رص )إشائيل كعّينة –إشائيل حول العالم   -
ُ
ل تحديات وف

ّ
ي العالم( تمث

 . مسألة القومّية مقابل العْولمة وطرق دمجها ف 
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نة االقتصاد  .7
َ
 ، السياسة، والمواط

 
 : خلفّية منطقّية

نة وفهم أهمّية اإلدارة االقتصادّية المسؤ 
َ
قة بالسياسة والمواط

ّ
ي مجال االقتصاد المتعل

ر ظواهر  تهدف الوحدة إىل التعّرف عىل مصطلحات أساس ف 
ّ
ة. تؤث ي مجاالت الحياة الكثت 

ولة ف 

 
ً
ي البالد والعالم عىل حياة الفرد والمجتمع، وتهدف الوحدة إىل إكساب الطالب معرفة

هم بأدوات إلدارة   اقتصادّية ف  انّية الدولة، وتجهت    بشأن أشكال تخصيص الموارد واستخدام مت  
ً
أساسّية

ي -اقتصادّية
م هذا الموضوع ف 

ّ
نة الجّيدة" إطار مدنّية واعية ومسؤولة وإدارة ذكّية مع تمويل. يتم تعل

َ
صل مع دراسات المعرفة المالّية.  موضوع "المواط

ّ
 عىل نحٍو يت

  

ة:   أفكار كبتر
ر عىل حياة الفرد والمجتمع. ظواه

ّ
 ر، سياسات، ومسائل تؤث

 ّوعة. اإلدارة المالّية للدولة تعكس األولوّيات القَيمّية والسياسّية، التصّورات المبدئّية، االحتياجات، الضغوط المختلفة والمصالح المتن

ر عىل الفرد والدولة. 
ّ
 اإلدارة المالّية المسؤولة والواعية تؤث

  

 : مواضيع رئيسّية

انّية الدولة(.   - ائب؛ مت   ق )رص 
َ
 كيف يمكن تجنيد المال العاّم وكيف ُينف

ها عىل السياسة االقتصادّية؛ دولة الرفاهية.  -  توّجهات اقتصادّية اجتماعّية وتأثت 

، صناديق التوفت   إقامة تمويل والتعّرف عىل مصطلحات  –المعرفة المالّية واإلدارة المالّية المسؤولة عىل مستوى الفرد والعائلة  - مثل مدخوالت ومرصوفات، االئتمان واالستدانة، التأمي  

جات وخدمات مالّية. 
َ
 والتقاعد، ُمنت
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 "اآلباء المؤّسسون"    .8
 . ، مع التشديد عىل طابع الدولة وطابع المجتمع المرغوبي ْ  ّ ي

ي الِفكر الصهيون 
 [ 1]شخصّيات وأفكار مركزّية ف 

  

 : خلفّية منطقّية

ا من نشاطها كحركة صهيونّية ومن األيديولوجيا الصهيونّية  -
ً
ي أرض إشائيل وانطالق

رون  تأّسست دولة إشائيل عىل أساس االستيطان اليهودي ف 
ّ
ي هذه الحركة مفك

عىل أنواعها. اشتغَل ف 

ي  – وقادة 
ي يجب العمل بموجبها من أجل إقامة دولة كهذه، والطابع المرغوب  أصحاب ِفكٍر وعمل، صاغوا أفكاًرا حول أهمّية الدولة اليهودّية وتّتيَر إقامتها ف 

أرض إشائيل، والطرق التر

ي أساسها قومّية وحداثّية. ال
رون الصهاينة "اآلباء لتلك الدولة والمجتمع والفرد فيها. إىل جانب ذلك، أتاحت الصهيونّية إمكانّية تعريف هوية يهودّية هي ف 

ّ
ي تعامل معها المفك

  مسائل التر

ت، عىل نحٍو متفاوت، طابع الروح السياسّية
َ
ي أيامنا   المؤّسسون" صاغ

ي إشائيل حتر ف 
ي البالد إىل جانب عدٍد من الِخالفات السياسّية، االجتماعّية، والثقافّية ف 

وطابع الثقافة السياسّية ف 

 ّ ، العالقة المناسبة للفرد والمجتمع مع التقليد، العالقة مع العالم الّرحب والمزيد. قد يكون من  هذه، مثل مسائل خصوصّية اليهودّي الجديد، حدود الدولة والعالقة مع المجتمع العرّني

 الوحدة تدعو إىل
ّ
ي الِفكر والنقاشات العاّمة المعارصة. وعليه، فإن

ابها أن يواصلوا بعث اإللهام والتماهي والمساهمة ف 
ّ
ي  التعّرف عىل شخصّيات مركزّية ونصوٍص هامّ  ضمن ُسلطة كت

ة ف 

نة والِفكر اليهودي. 
َ
، عىل نحٍو يجمع بي   دراسات التاري    خ، المواط ّ ي

 الِفكر الصهيون 

   

ة:   أفكار كبتر
م بأشه.  -

َ
 من شأنها أن تصيغ العال

ً
ل قّوة

ّ
شك

ُ
حّرك التاري    خ )والحارص  والمستقبل...( وت

ُ
 أفكار ت

ة   إىل جانب -  العاّمة لدينا، هنالك اليوَم جذوٌر فكرّية وتاريخّية أقّل وضوًحا. والخالفات )واالتفاقات كذلك( المسائل الكبت 

ي للشعب اليهودي، بل إنها سَع ت كذلك إىل ترسيخ إنسان يهودّي جديد ومجت  -
 مٍع جديد. لم تكتِف الصهيونّية، فقط، بتغيت  الوضع السياسي والديمغراف 

  

 مواضيع رئيسّية: 

ي الفتر  -
اب الصهاينة. الهوّية والثقافة اليهودّية ف 

ّ
 ة المعارصة بنظر الكت

 ما الهدف من دولة يهودّية؟ / أهمّية إطار سياسي لليهود.  -

ي الشعوب؟" "شعٌب يعيش وحده؟"( مممجتمع نموذج والعالقة مع العالم )"نوٌر لل  -
 ؟" "شعب كبافر

 العالقة مع أرض إشائيل والمسألة العربّية.  -

ي الِفكر  -
. المجتمع واالقتصاد ف  ي

 الصهيون 
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