נספח מס'  | 1רשימת אירועים לבני נוער
 .1פנו אלי בבקשה לקחת חלק בפעילות מועצת התלמידים.
 .2במהלך הטיול השנתי עברנו ליד אתרים היסטוריים ואנדרטאות מוזנחים ,שבהם
עזובה ולכלוך.
 .3המבחן שהתקיים היום היה לא הוגן וכלל חומר שלא למדנו .אני מאמין שתלמידים
רבים נכשלו.
 .4צפיתי במהדורת החדשות וראיתי דיון בכנסת מלווה בקללות ובגידופים עסיסיים.
 .5ביקרתי במועדון ביום שישי בלילה וראיתי כי בעלי חזות מזרחית לא הורשו להיכנס
אליו.
 .6חברי יוצאים להפגנה בעד או נגד פינוי יישובים ביהודה ושומרון.
 .7למעון ליתומים בקרבת ביתי נשקפת סכנת סגירה בשל מחסור בכוח אדם ,ומחפשים
מתנדבים לעזרה בשעות אחר הצהריים.
 .8במרכז העיר התנהל ויכוח בין בני נוער דתיים וחילוניים בנושא פתיחת מועדון נוער
בערב שבת.
 .9ראש העיר החליט לבטל את אירועי יום העצמאות בשל קיצוצים בתקציב.
 .10אנשי ציבור בכירים נאשמים בעבירות של שחיתות ציבורית (כספים ,מינוי משרות
למקורבים).
 .11מתקרבות הבחירות ,ופונים אלי להצטרף לפעילות נוער מפלגתית.
 .12לנוכח גילויי גזענות רבים במקומות שונים בעולם ,מבקש אחד האתרים באינטרנט
תגובות ומכתבי מחאה.
 .13מועצת התלמידים הארצית מארגנת הגשת עצומה לשר החינוך בנוגע למתכונת
הרצויה של בחינות הבגרות.
 .14חברי מתגייסים למאבק למען שחרור גלעד שליט.
 .15קראתי נתונים בעיתון המעידים על ירידה באחוזי הגיוס לצה"ל.
 .16מאות פועלים בצפון הארץ מובטלים בשל העברת ייצור מדי צה"ל והמשטרה לסין.
 .17מאות חרדים מונעים פתיחת חניונים בשבת בירושלים.
 .18חנות לממכר מזון לא כשר נפתחה במרכז העיר והיא פועלת בכל ימות השבוע.
 .19במועדון השכונתי התרחש אירוע אלים  -נשלפו סכינים ומספר בני נוער נפגעו קשה.

להיות
אזרח
במדינת ישראל

97
h t t p : / / n o a r . e d u c a t i o n . g o v . i l

נספח מס'  | 3טבלה אישית

אירוע
מס'

איכפת לי

לא איכפת לי
לא מגיב

מגיב ,כיצד?

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

להיות
אזרח

במדינת ישראל

99
h t t p : / / n o a r . e d u c a t i o n . g o v . i l

