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דף הצגת יחידת העמקה באזרחות
שם הארגון

קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל

כתובת הארגון

יהודה המכבי  3בית שמש 9903740

שם איש הקשר כתובת מייל ומס' יאיר אלברטון0523768112 ,yair.alberton@gmail.com ,
טלפון
שם היחידה

נבחר"ת – תוכנית בתחום הצדק החברתי ומעורבות החברתית של בני
נוער בישראל

רציונל היחידה

תוכנית נבחר"ת  -נוער בונה חברה אחרת -מציעה עיסוק בשאלות צדק
חברתי מעורבות חברתית מנהיגות ואזרחות פעילה .התוכנית כוללת
מגוון רחב של מערכי שיעור מגוונים מתודית ותכנית המעלים סוגיות
של צדק חברתי ,פערים ,סולידאריות ובירור של מקורות הזהות
הערכיים המעצבים את תפיסותינו.

מטרות לימודיות

 .1פיתוח הידע וההבנה בתחומי כלכלה ,פערים חברתיים ,מיפוי
קבוצות הזהות ,השפעת כלי התקשורת על המציאות.
 .2עידוד תלמידים לבחון את המציאות המורכבת ,ולהציע
פתרונות מתוך תפיסה דמוקרטית המתחשבת במגוון הדעות.
 .3הבנת תהליכים חברתיים היסטוריים בנוסף לניתוח המציאות
העכשוית בחברה הישראלית.

פירוט הנושאים בהם עוסקת
יחידת העמקה

א.
ב.

ג.
ד.

מושגי היסוד באזרחות בהם
עוסקת יחידת הלימוד

חברה וכלכלה – תקציב משפחתי ,תקציב המדינה ,מושגי
יסוד בכלכלה ,פערים חברתיים ומשמעותם.
ישראל כחברה רב תרבותית – מהי חברת הגירה ,במה
מתבטאים ההבדלים בין קבוצות הזהות ,מה הם מרכז
ופריפריה בישראל.
כלי התקשורת  -הבנת השפעתם עלינו ,תיאור המציאות
דרך כלי התקשורת ,יצירת עיתון כהתנסות.
מלמידה למעורבות חברתית – הכרות עם דרכים שונות
לשינוי ,מפגש עם פעילים חברתיים.

 .1דמוקרטיה – הכרעת רוב ,שלטון החוק ,שוויון זכויות ,חובות
האזרח ,מעורבות האזרח ,תקשורת המונים.
 .2חובות האזרח – תשלום מיסים ,ציות לחוק.
 .3מעורבות חברתית – השתתפות בגופים דמוקרטיים ,הבעת
דעה ,פעולה מעשית לשינוי חברתי.
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 .4תפקידם של כלי התקשורת בחברה דמוקרטית – מתן מידע,
השפעה על השלטון ,עידוד למעורבות ,חשיפה של עוולות.
ערכים אזרחיים אותם מחזקת
יחידת הלימוד

א .הכרת המשטר הדמוקרטי על כל מרכיביו וערכיו.
ב .ההבנת המושג שיויון  -פוליטי וחברתי.
ג .הבעת דעה בנושאי דמוקרטיה וחברה על בסיס ידע ותוך כדי
התחשבות בדעות אחרות.
ד .עידוד השתתפות במעשה הדמוקרטי

עזרים/חומרים נלווים לתוכנית
פעילויות בית ספריות /חוץ
כיתתיות הקיימות בתוכנית

בדרכים שונות .

התוכנית מלווה בסרטים ,קטעי מוזיקה ,דפי מידע ,דעות שונות.
א .מפגש עם פעילים חברתיים וארגונים חברתיים.
ב .התנסות בבניית פרויקט חברתי המותאם לתלמידי שכבה ט'

דרכי הפעלה
מערכי השיעור שבתוכנית כוללים עבודה רבה עם מוסיקה עכשווית
הפעלות שונות ,ודגש על העלאת הבעיות הקשות בחברה הישראלית
דרך אמצעים המדברים אל התלמידים .התוכנית מכוונת את
התלמידים למעשה וללקיחת אחריות ומזמינה את המשכה גם
בפרוייקט של מעורבות אזרחית.
החלק השלישי של התוכנית הוא למעשה מהלך של יציאה לפעולה
אזרחית ,קבוצתית על פי בחירת התלמידים ,בליווי המורה .תוך

התמודדות ורפלקסיה אישית וקבוצתית.
משימת
תיאור
החלופית המוצעת
הלימוד

ההערכה מרעיון לשינוי חברתי – פעילות בארגון חברתי
ביחידת
א .בחירת ארגון חברתי הפועל בעיר המגורים.
ב .קיום ראיון עומק עם פעיל מרכזי בארגון – הגדרת הבעיה
איתה מתמודד הארגון.
ג .בניית פעילות חברתית אחת בארגון מתוך חלופות שיוצעו ע"י
הפעיל החברתי והמותאמות ליכולות התלמידים.
ד .שתי חלופות :
 .1קיום הפעילות בארגון ע"י תלמידים.
 .2כתיבת דף עמדה המחבר בין החומר הלימו די לפעילות
השינוי החברתי של הארגון.

שפות בהם כתובה התוכנית

עברית
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