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2020יוליתש"ף,תמוז

מורי ומורות האזרחות,

שיגרתעלההשלכותיהיומהיודעיםאנוואיןבמחוזותינועדייןנמצאתהקורונהכשמגפתחדשהשנהשלבפתחהאנו

חיינו ועל הלמידה בשנה הבאה.

המשטרדמוקרטיה,מהידמוקרטית,יהודית-מדינהמרכזיים:ציריםמארבעהבנויהבאזרחותהלימודיםתכנית

ובעלי זיקה תכנית בין הפרקים השונים.בישראל ואתגר החיים המשותפים הנלמדים באופן ספיראלי

ועלכבשגרההוראה-למידה-הערכהלקייםנוכללאכיהבנהמתוךשונהבאופןלהיערךאותנומחייבתהמציאותהפעם,

אךפרקיםחלקיהורדנוהלימודים.בתוכניתשנקבעהלימודמחומר30%להורידפעמי,וחדחריגבאופןנאלצנו,כן,

וחשיבותודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתלהבנתחשיבותםבשליפגעולאהמרכזייםשהציריםכךפעלנו

החינוך לאזרחות.

חשיבותםבשלבמיקודשירדונושאיםגםללמדמומלץלרשותו,שיעמודהזמןפיועלהמורהשלדעתולשיקולזאת,עם
תלמידנו בעת הזו היא העומדת לנגד עינינו.הרבה. המשימה היתה קשה ולא פשוטה, אך ההבנה כי טובת

בתקוה כי נחזור כולנו לשגרה ברוכה וללמידה מיטבית.

:לפניכם מיקוד החומר שיש ללמד המסתמך על כלי העזר

(נושאים שירדו במיקוד חומר הלמידה, מחוקים בקו)

תשפ"אוקיץחורף-34281-80%שאלוןלהיבחנותנושאים

המדינהלהקמתההיסטוריהרקע.1

העצמאות:הכרזת.2

הכרות עם תוכן ההכרזה כולה.

בינלאומית (הצהרת בלפור, כתב המנדט),הצדקות להקמת המדינה: היסטורית,: חלק היסטורי-חלק ראשון

טבעית-אוניברסאלית.

אשר תיקרא בשם ישראל").("לפיכך נתכנסנו....: חלק אופרטיבי-מעשי- הקמת המדינהחלק שני

ארבע פניות והתחייבויותפתוחה...מגילת האומות המאוחדות),(מדינת ישראל תהא: חלק הצהרתי- אופי המדינהחלק שלישי

לגורמים שונים.

מאפייני מדינה יהודית ודמוקרטית הבאים לידי ביטוי בהכרזה.
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:הלאומיהרעיון.3

א. התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה. 

ב. לאומיות ומדינת לאום: קבוצה אתנית, לאום.

סוגי לאומיות: לאומיות אתנית- תרבותית, לאומיות אזרחית.

אתנית תרבותית, מדינה  דו-לאומית, מדינה רב-משמעויות שונות של מדינת הלאום- יובהר הרצף: מדינת לאום

לאומית, מדינת כלל אזרחיה.

).המורהג. ההצדקות למדינת הלאום (ילמדו שלוש הצדקות לבחירת

:מדינת ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית

מדינת הלאום המודרנית.מדינת ישראל, בהיותה מדינה יהודית, היא מקרה פרטי של

מאפייניה וערכיה נגזרים מהגדרתה כיהודית ודמוקרטית.

ואזרחילאומידתי,וזהותאופיישראל-מדינתשלהרצויאופייהלגבישונותעמדות.4

של המדינה: מדינה מסורתית (מורשתית)-תרבותית,העמדות ("חלומות") בנושא זהותה הדתית-תרבותית הרצויה

ומדינה חילונית שיש בה הפרדה מלאה בין הדתמדינה המשלבת חקיקה דתית-הלכתית בהיקף חלקי, מדינת הלכה

למדינה.

מדינת לאום יהודית אתנית -תרבותית דמוקרטית,העמדות ("חלומות") בנושא זהותה הלאומית הרצויה של המדינה:

דמוקרטית: מדינת לאום יהודית אתנית – תרבותיתעמדות שאינן תואמות את תפיסתה של ישראל כמדינה יהודית

אזרחית דמוקרטית.לא דמוקרטית, מדינה דו-לאומית דמוקרטית , מדינת לאום

תפיסות דמוקרטיות ליברליות: תפיסההעמדות ("חלומות") בנושא זהותה האזרחית הרצויה של המדינה:

תפיסה רב תרבותית.ליברלית-אינדיבידואלית, תפיסה רפובליקנית (אזרחית ואתנית-תרבותית),

:המדינהשלהיהודייםהמאפיינים.5

מבטא החוק את אופייה היהודי של המדינה).לגבי כל חוק תוכן ומטרה (כיצדא. היבט משפטי-נורמטיבי:

(מופיעיםחוק האזרחותהעם היהודי, חוק השבות,המצב המשפטי המחייב: חוק יסוד: ישראל- מדינת הלאום של

, חוק שעות עבודהחוק חינוך ממלכתי (מטרות החינוך),חוק יסוד מקרקעי ישראלשוב בנושא היסודות החוקתיים).
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חוק יום הזיכרון לשואה, חוק חג המצות,חוק איסור גידול חזירומנוחה, חוק יסודות המשפט (המשפט העברי),

, חוק בתי הדין הרבניים.הציבוריחוק השידור, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם,ולגבורה

ב. המרחב הציבורי:

סמלי המדינה (סמל, דגל, המנון).מעמדה של השפה העברית כשפה הרשמית, לוח השנה העברי,

ג. בין הציבורי לפרטי:

הסדר הסטטוס קוו.

:בתפוצותהיהודיוהעםישראלמדינת.6

בתפוצותהאחריות והמחויבות ההדדית של מדינת ישראל והעם היהודי

:בישראלהמיעוטים.7

א. מעמד המיעוטים במדינת ישראל.

(ערבים, דרוזים ואחרים).ב. היבט דמוגרפי-סוציולוגי: הכרת קבוצות המיעוט השונות

השפה, התרבות, הדת.ג. היבט המרחב הציבורי: מאפייני המיעוטים וביטוי לתחומי

בתחומים: חינוך, מוסדות דת, בתי דין.ד. היבט מוסדי:  מעמד וסטאטוס רשמי של מוסדות המיעוטים

:הלאומיהשסע.8

(אתגר החיים המשותפים לאור השסע,דרכי התמודדות,גורמים וביטוייםהשסע הלאומי; הצגת הקבוצות השונות,

האפשרויות להסכמות, פשרות וצמצום המחלוקות).

ערכים, עקרונות ומאפיינים של משטר דמוקרטי?מהי דמוקרטיה

:העם''שלטוןעקרון.9

דמוקרטיה ישירה, ודמוקרטיה עקיפה/ייצוגית, משאל עם.
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תנאי יסוד לבחירות דמוקרטיות: כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוות, מאפשרות התמודדות חופשית.

(ללא השוואה לשיטות בחירות אחרות)שיטת הבחירות בישראל ומרכיביה: רשימתית, יחסית, ארצית.

ליברליות:דמוקרטיותתפיסות.10

ואתנית-תרבותית), תפיסה רב-תרבותית.תפיסה ליברלית-אינדיבידואלית, תפיסה רפובליקנית (אזרחית

דמוקרטיתפוליטיתתרבות.11

.ההסכמיותתרבות פוליטית, עקרון הסובלנות,  עקרון הפלורליזם,  עקרון

:המיעוטזכויותעלושמירההרובהכרעתעקרון.12

עקרון הכרעת הרוב, עריצות הרוב.

:והאזרחהאדםזכויות.13

חירות ושוויון כערכי יסוד.

רעיון הזכויות הטבעיות.

זכות לקניין, הליך הוגן, הזכות לחירות ונגזרותיה, הזכות: זכות לחיים ובטחון,זכויות טבעיות- זכויות האדם הבסיסיות

לשוויון; אפליה- הבחנה- העדפה מתקנת, הזכות לכבוד ונגזרותיה.

חופש ההפגנה והמחאה, חופש ההתאגדות הפוליטית.: הזכות לבחור ולהיבחר,זכויות פוליטיות/ זכויות אזרח

בסיסית, זכות לבריאות וטיפול רפואי, זכות לדיור, זכות: זכות לקיום בכבוד – רמת חייםזכויות חברתיות וכלכליות

לחינוך, זכויות עובדים ותנאי עבודה.

קבוצה שונות כגון: הזכות לשפה, הזכות לייצוג, הזכות: יש ללמד דוגמאות לזכויותזכויות קבוצתיות/ תרבותיות

חורף ולא ישאל במועד קיץ). (ישאל במועדלחינוך, הזכות לקיום מצוות הדת וחופש פולחן

כאזרח.האדםוחובותכאדםהאדםחובות.14

זכויות מתנגשות. קשר בין חובות וזכויות.
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:הדמוקרטיתבמדינהכלכליות-חברתיותגישות.15

יובהר הרצף בין הגישה הליברלית לגישה הסוציאל-דמוקרטית.

גלובליזציה.16

:השלטוןהגבלתעקרון.17

עקרון הגבלת השלטון.

עקרון הפרדת רשויות.

חוקה (לא כולל חוקה פורמאלית וחוקה מטריאלית).

מנגנוני פיקוח מוסדיים ומנגנוני פיקוח חוץ-מוסדיים.

:החוקשלטוןעקרון.18

עקרון שלטון החוק.

.עבריינות  פוליטית/אידיאולוגיתשלטונית (אישית וציבורית),סוגי הפרות חוק ועבריינות: עבריינות פלילית, עבריינות

סירוב לציית לחוק מטעמי מצפון וסירוב מטעמיםלחוק:מקרים בהם יש ספק, מחלוקת או מתח בשאלת המחויבות לציות

פקודה בלתי חוקית.,אידיאולוגיים-פוליטיים

פקודה בלתי חוקית בעליל.

יהודיתכמדינה-ישראלשל(במקרההמדינהאופיועלהמשטרשיטתעלאיומיםמפניעצמהעללהגןהדמוקרטיהזכות.19

דמוקרטיה מתגוננת.ודמוקרטית)

:ודמוקרטיהביטחון.20

הביטחון- חקיקת חירום, מעצר מנהלי.זכות המדינה להגן על עצמה ועל אזרחיה מפני איומים על

משטר במדינת ישראל

:חוקתייםיסודות.21
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המעמד המשפטי של מגילת העצמאות: ערכית, משפטית, ביטוי בחוקי יסוד.

חוקי היסוד: מעמד, תוכן, צורה (בהשוואה לחקיקה רגילה).

וחוק יסוד חופש העיסוק.יסוד כבוד האדם וחירותויובהר ייחודם של חוקי היסוד העוסקים בזכויות האדם: חוק

היהודי כחוק המעגן את אופייה היהודי של המדינה.יובהר ייחודי של חוק  יסוד: ישראל- מדינת הלאום של העם

חוק האזרחות.חוק השבות.

חוקתית:מהפיכה.22

המהפכה החוקתית והוויכוח על סמכויות בג"ץ.

הטמעת המדל"ים)(לא ישאל בחורף אך ישאל בקיץ כפי שנקבע כחלק מתהליך

:המחוקקתהרשות.23

עבודת הכנסת: קואליציה, אופוזיציה, מליאה, ועדות.

פיקוח וביקורת, מינוי בעלי תפקידים, אסיפה מכוננת.כינון הממשלה, ייצוג האזרחים, חקיקה,תפקידי הכנסת:

.חקיקה ראשית: תהליך החקיקה

:המבצעתהרשות.24

חקיקת משנה, סמכות שיורית, חקיקת תקנות לשעתתפקידי הממשלה: קביעת מדיניות וביצועה, קביעת תקנות-

חירום.

אחריות ממשלתית משותפת, אחריות מיניסטריאלית.

:השופטתהרשות.25

אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת בישראל.

סוגי משפט: משפט פלילי, משפט אזרחי.

בג"ץ, ביקורת שיפוטית, אקטיביזם שיפוטי.

החינוךהפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית , משרד
02-5603580פקס,02-5603599טלפון,91911ירושלים2הנביאהדבורהרחוב

11מתוך6עמוד



משרד החינוך – وزارة التربیة والتعلیم
המזכירות הפדגוגית –  السكرتاریة التربویة

אשכול חברה ורוח -  عنقود المجتمع واالنسان
הפיקוח על הוראת האזרחות –  التفتیش على تعلیم  المدنیات

האשכולות לבחירה:

והעמקה מתוך האשכולות הבאים:בנוסף לנושאי הליבה כל מורה נדרש ללמד אשכול אחד לבחירה

החומרבליבתהןהנלמדיםומושגיםנושאיםישנםהלימוד,נושאישלהספירליתוההוראההמקצועאופיבשל

אלוספירלייםנושאיםהאשכול.בנושאיולהעמיקלהביןניתןביחדשניהםבלימודורקהשוניםבאשכולותוהן

אופוזיציה,למושגים:דוגמאותליבה.כמושגיהאשכולבשאלותוכןהחומרבליבתבבחינהלהישאליכולים

בג"ץ)קואליציה, שיטת בחירות יחסית כדרך התמודדות עם השסע,

אשכול העולם היהודי

משטר
ופוליטיקה

בישראל

ישראל
מדינה
יהודית

ודמוקרטית

להיות
אזרחים
בישראל

נושאים\מושגיםתתי ראשינושא

116-117 98 75 אזרחיתזהות
לאומיתזהות
דתיתזהות

מתמודדותאיתןדילמות
:הקהילות

1. שלהזהותמרכיבי
התפוצותיהודי

115 94,97,99 76,77 הגדרהעצמית,הגדרההלכתית,הגדרה
משפטית

2. שלודמוגרפיהמגמות
בעולםהיהודיהעם

יהודימיהושאלת

דתייםזרמים
ואורתודוקסים

116 143-144 79,80 אורתודוקסים

קונסרבטיבים

רפורמים
66-67

112-113
142 461 הדתיהשסע הדתיהשסע

112 143-144 94-100 חילונייםמסורתיים,דתיים,חרדים, השונותהקבוצותתיאור
145 489-490 ישיבותבחוריגיוסעלהוויכוח לשסעהגורמים

95 145 488-489 (נישואיןבישראלהאישיהמעמדעלהוויכוח
(וגירושין

92-93
95

144
145-146

490 (כוללבישראלבזרמיםהכרהעלהוויכוח
הגיורעלהוויכוח )

145 487-488 הציבוריבמרחבהשבתצביוןעלהוויכוח

99-100 485-486 דתיתחקיקהעלהוויכוח

492 מקומייםהסדרים המשותפיםהחייםאתגר

135 492
חינוכיתאוטונומיה

146 492-493
חברתיותוהתארגנויותאומנות

החינוךהפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית , משרד
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יהודיאתבעיקרמאפייניםשהםכיוןבעולם,היהודיהעםשלודמוגרפיהמגמותנושאתחתנלמדהזרמיםנושא●

התנועהושל(רפורמים)מתקדמתליהדותהתנועהשלקהילותישבישראלגםזאת,עםיחדהתפוצות.

המסורתית( קונסרבטיביים)

בישראלופוליטיקהתקשורתאשכול :

משטר
ופוליטיקה
בישראל

ישראל
מדינה
יהודית

ודמוקרטית

להיות
אזרחים
בישראל

נושאים\מושגיםתתי ראשינושא

272-273 456 444 המידעחופשלדעת,הציבורזכות חופשביןהתנגשות
הציבורוזכותהביטוי
אחרותלזכויותלדעת

272-274 453
456-457

460-462

446 דיווחבמה,מתןפיקוח,התקשורת-תפקידי
ביןתיווךבחירות,תעמולתפרשנות,עובדתי,
בידורסוציאליזציה,לציבור,השלטון

התקשורתאמצעי
השלטוןביןכמתווכים

.והאזרחים

273 458
460-461

-,

447 העיתונותתפקידלגביתפיסות
מעורבתמדווחת,

273 458-459 448-449
אמצעים המגבילים את עצמאותה של

התקשורת:
חוק העונשין, צו איסור פרסום, חוק הבחירות (

תעמולה), תקנות הגנה- צנזורה צבאית.
אתיקה עיתונאית, אילוצים פוליטיים

בעלות פרטית על כלי התקשורת
עמדות פוליטיות של עורכי כלי תקשורת.

יחסי הגומלין בין אמצעי
התקשורת לשלטון

273-274 454-456 450-452
אמצעים המאפשרים/ השומרים על עצמאות

של התקשורת:
,תקשורת גלובלית, מעורבות בית המשפט

חיסיון עיתונאי, חוק נגד בעלות צולבת, מועצת
העיתונות, חוק השידור הציבורי
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ריבוי מקורות מידע בעלי אופי פלורליסטי-
שידור מסחרי, אינטרנט ורשתות החברתיות

273 453
460-461

447 המציאותהבנייתיום,סדרקביעת אמצעישלכוחם
התקשורת

273 453-455 445 מידעומקורותמאפייניםהמונים:תקשורת פתוחיםמידעצינורות
2017בשנתהחוקביטולבשלירדהעיתונותפקודתהמושג●

שיטת בחירות ומפלגות:

משטר
ופוליטיקה

בישראל

ישראל
מדינה
יהודית

ודמוקרטית

להיות
אזרחים
בישראל

נושאים\מושגיםתתי ראשינושא

170-171 180-181 141-143 פרלמנטרי
נשיאותי

מעורב
מהשיטותאחתכלשליתרונות

ממשלשיטות

144-148
227

185-188 146-148 אזוריתרובית-אישית-
רשימתיתהיחסית--לשיטההשוואהכולל:

-ארצית
השיטותשתישלוחסרונותיתרונות

בחירותשיטות

224-225 355 147 החסימהאחוז

207 343-344 342 מפלגתיתורבמפלגתיתדומערכת
המערכת המפלגתית:

מפת המפלגות בישראל

רשימתלגיבוששיטות
מועמדים

179
260-266

347-348

345

רצףובטחון,חוץרצףבתחומי:האידיאולוגיה
בזהותהרצףומדינה,דתרצףכלכלי-חברתי,

המדינהשלהיהודית

341
השונותבמפלגותוהפרגמטיזםהאידיאולוגיה .

227-228 349
346

בוחרגוףמנהיג,
וחסרונותיתרונותפריימריז-כולל
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267-269 367 364 קואליציוניהסכם ממשלהכינוןתהליך
בהרכבתוהקשיים
ממשלה

377 364-366 ממשלה קואליציונית
קואליציה צרה (כולל יתרונות וחסרונות)

קואליציה רחבה (כולל יתרונות וחסרונות)
ממשלת אחדות לאומית

קואליציית מיעוט

סוגי ממשלות
קואליציוניות

אשכול מעורבות אזרחים ופיקוח על רשויות השלטון:

משטר
ופוליטיקה

בישראל

ישראל
מדינה
יהודית

ודמוקרטית

אזרחיםלהיות
בישראל

נושאים\מושגיםתתי ראשינושא

274-277 342
347

אינטרס/לחץקבוצות שלפוליטיתמעורבות 
האזרחים

277-278 182-183
392

422
ממשלתייםחוץארגונים

256-258 289-290
443-446

417-419 פעולהודרכיתפקידיםהמדינה-מבקר רשויותעלוביקורתפיקוח
השלטון

290
446-447

418 הציבורתלונותנציב

275 450-451 420 ממלכתיתחקירהועדת

370-371
450

421 פרלמנטריתחקירהועדת

258-259 290
390

377-381
היועץ המשפטי לממשלה- תפקידים ודרכי

פעולה
המשפטיהיועץלסמכויותביחסהגישות

272-274 286
460-461

423
תקשורת
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אשכול רשויות מקומיות:

להיות אזרחיםתתי נושאים/מושגיםנושא ראשי
בישראל

ישראל
מדינה
יהודית

ודמוקרטית

משטר
ופוליטיקה

בישראל

חלוקת התפקידים
והסמכויות בין

השלטון המרכזי
והמקומי

תפקידים/סמכויות הרשות המקומית
385-387423255

מקורות ההכנסה של הרשות המקומית
389-390423255

מנגנוני פיקוח וביקורת על הרשות
המקומית

392425-426

קשיים בניהול הרשויות המקומיות
395-396425

ועדה קרואה
397-398425255

מודל השליטה מהמרכז (כולל יתרונות
וביטויים)

393-394421

מודל האוטונומיה המקומית (כולל
יתרונות וביטויים)

393-394

מבנה הרשויות
המקומיות

391427-428תפקידי\סמכויות ראש מועצה

תפקידי/סמכויות מועצת הרשות
391427-428

-מרכז השלטון המקומי
399255

- הוועד הארצי של ראשי המועצות
הערביות

399

שיטת הבחירות
לרשות המקומית

בחירות לרשות המקומית
-בחירת ראש הרשות

-בחירת מועצת הרשות

390-391428-429255
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