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 بتأليف هذا املنهج اللجنة اليت عّينها السيد موشيه إيالن ، مدير قسم ختطيط وتطوير مناهج التعليمية قامت
  :تألّفت اللجنة من كل من) 2001 نيسان -حىت أبريل(

  . رئيسة اللجنة ، جامعة تل أبيب، ختطيط التدريس– نعمة تسبار بن يهوشاعبروفيسور 
  .ل،  جامعة تل أبيب، ختطيط التدريس رئيس زمي-موشيه زيلربشتاينبروفيسور 
   مركزة اللجنة، مركز املناهج التعليمية، املوطن واجملتمع واملدنيات، املدارس الرمسية-زيفا ميموين
  منظومة اجملتمع / ، مركزة عنقودقسم املناهج التدريسية - حنة ايدن

  .املدارس الرمسية الدينية، املوطن واجملتمع واملدنيات، يةعليم املناهج التركزم -حجيت أهرونوف
، املفتش املركز على املدنيات والتاريخ يف املدارس يةعليم املناهج التركزم السكرتارية التربوية، -سعيد برغوث

  .العربية
   قسم التدريس االبتدائي-دوريت دميون

   السكرتارية التربوية، املفتش املركز على اجلغرافيا– يتسحاق هاينربجر
   جامعة تل أبيب، علم البيئة-زليوآف فيبروفيسور 
   اجلامعة العربية ، علم االجتماع-عزيز حيدربروفيسور 
    اجلامعة العربية ، علم االجتماع-موشيه ليسكبروفيسور 
  ، التاريخ، املدارس الرمسية الدينيةيةعليم املناهج التركزم -ملكة كاتس
  افيا جامعة بن غوريون يف النقب، اجلغر-أفينوعم مئريبروفيسور 

   جامعة تل أبيب ، علم االقتصاد-نيلي مارك. د
   جامعة تل أبيب، التاريخ-مردخاي نؤور. د

   مديرة مدرسة يتسحاق سديه، بات مي-طوفا حنوم
حىت (مفتشة على املوضوع / ، املدارس الرمسية املوطن واجملتمع واملدنيات، يةعليم املناهج التركزم -رفقة عميعاد

  )2000آب 
   اجلامعة العربية ، املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية واملدنيات-خاي كرمنيتسر  مردبروفيسور
  )1999حىت  (يةعليم املناهج التركزم -حاية رجيف

   ومديرية التدريس الديينيةعليم املناهج التركزم -يهوشواع روزنربج. د
  نيات السكرتارية التربوية، قائمة بأعمال املفتش املركز على تعليم املد-حنة شفري

  
  زيفا ميموين، رفقة عميعاد: كتبت املنهج وحررته

  
  :شارك يف مناقشات اللجنة يف املراحل املختلفة

  ، العلوم السياسيةجامعة تل أبيب -أمل مجال. د
   السكرتارية التربوية، املفتشة املركزة على التاريخ، املدارس الرمسية الدينية-سارة فيدر



  ة مديرية التربية القيمي-مايت حاي
  ، ، املفتش املركز على التاريخ، املدارس الرمسية السكرتارية التربوية -ميخائيل يرون

  
  :قرأ املنهج وأبدى مالحظات كل من

  ، مديرة مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليميةنافة سيجن
  ، نائبة مديرة مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليميةتسوفية يوعاد
خولة ، حنة اليف، درورة فعادية، مينا هوخربج، راحيل جربر، ونيت بن آريهر، هايل بدر، فردا أشكنازي

  عليمية ختطيط وتطوير املناهج الت، مركزبنينة شرياف. ، دسعدي
  املرشدون اليهود والعرب والدروز ملوضوع املوطن واجملتمع واملدنيات يف األلوية، االرشاد يف األلوية

  
  :تقييم املنهج

  يةعليم ختطيط وتطوير املناهج التركزم التقييم والبحث، :روت راز، روين جريسك
إفراتا، املدارس الرمسية الدينية، القدس؛ : شارك يف تقييم املنهج طواقم معلمني ومديرين من املدارسالتالية

  .فسوطة، املدارس العربية، بسجات زئيف ، املدرسة الرمسية، القدس؛ شاكيد، املدرسة الرمسية ، رعنانا
  عطارة صموئيل: النسخة العربية:  اللغوية املراجعة

   قسم ختطيط وتطوير املناهج التدريسيةتسييب بسحوفيتش،:  التصميم الغرايف
  آرت بلوس، القدس: تنفيذ الغرافيكا واجلدأول

  
  يوسف بن دافيد، معهد القدس لبحث إسرائيل. د: استشارة يف شؤون اجملتمع البدوي
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  مدخـــل
  

 ُمعّد لتالميذ جهاز التربية يف موضوع املوطن واجملتمع واملدنيات يف املنهج التعليمي اجلديد
  . الرابعة يف املدارس الرمسية والرمسية الدينية والعربية والدرزية-الصفوف الثانية

من املفروض أن يكون املنهج القاسم املشترك جلميع التالميذ، ومع ذلك فهو منهج مودوالري 
  . التمّيز لكل اجملموعات السكانية يف اجملتمع اإلسرائيليومرن يفسح اجملال للتعبري عن 

  
  :يستقي املنهج مواده من ثالثة مصادر

 *1979منهج تعليم املوطن واجملتمع لعام  •
 **1996، )كرمنيتسر تقرير( التربية للمواطنة لتالميذ إسرائيل -أن نكون مواطنني •
 ***1989منهج تعليم تاريخ االستيطان،  •

  
 على القيم اليت يعمل جهاز التربية يف دولة إسرائيل على تذويتها من قبل يقوم هذا املنهج

  .التالميذ
بشكل موجز عن ماهية القيم اليت بين عليها هذا " املوطن واجملتمع واملدنيات"يعرب اسم املنهج 

  .املنهج
 –ة  التراثية العاطفي- الثقافية- االجتماعية- بكل مركباته البيئية–موطن املصطلح القيمي 

تبىن هذه القيم .  هو بؤرة املنهج، وهو مدمج مع القيم اليت يتطلبها تعليم املدنيات-والتارخيية
  . الرابعة وتكون األساس ملواصلة التعليم-بشكل تدرجيي خالل الدراسة، يف الصفوف الثانية

  
  :يركّز املنهج على ما يلي

                                                 

 الرابعة  يف املدرسة الرمسية والرمسية الدينية، وزارة التربية - منهج تعليم املوطن واجملتمع، للصفوف الثانية *
وزارة التربية والثقافة والرياضة، ) تقرير كرمنيتسر(ربية للمواطنة جلميع تالميذ إسرائيل والثقافة، الت

 .1996القدس، فرباير شباط 

، وزارة التربية والثقافة )تقرير كرمنيتسر(  التربية للمواطنة جلميع تالميذ إسرائيل -أن نكون مواطنني  **
 1996 شباط  -والرياضة، القدس، فرباير 

 السادس يف املدارس الرمسية واملدارس الرمسية الدينية، - تعليم تاريخ االستيطان، للصفوف الثاينمنهج  ***
  .1989وزارة التربية، القدس، 

 



 .مكانة األفراد يف اجملتمع والعالقات املتبادلة بينهم •
لتعرف على البيئة باملفهوم القيمي، من أجل تعزيز صلة التالميذ باملكان الذي يعيشون فيه ا •

 .بدولة إسرائيل ويف البالد
 .القواعد األولية للحياة والسلوك  يف جمتمع دميقراطي •
معرفة قصص األوائل كجزء من بناء الرواية الشخصية والرواية اجلماعية وكجزء من بناء اهلوية  •

 .االجتماعيةالشخصية و
 .إعداد التالميذ للعيش يف بيئات متغرية وللمشاركة يف بيئتهم القريبة •
 .مشاركة التالميذ يف التخطيط للتعلّم والتقييم، وتنمية املؤهالت للتوجيه الذايت وبنينة املعرفة •
 . يف بيئات خارج املدرسة وداخلها-التعلم يف بيئات متنوعة والتعلم من مصادر متنوعة •

 هو منهج متكامل، يدمج بني األفكار واملبادئ، املوطن واجملتمع واملدنياتليم منهج تع
  :جماالت املعرفة ذات الصلة ببيئات حياة التالميذواملصطلحات واملضامني من 

ظواهر وتغيريات يف البيئات االجتماعية ويف البيئات الطبيعية يف اجملاالت  القريبة من التالميذ  •
 ).اجلغرافيا، البيئة، االجتماع، االقتصاد: دة جماالت املعرفة السائ(
 ).املدنيات، االجتماع: جماالت املعرفة السائدة(التربية للمواطنة يف دولة إسرائيل  •
التاريخ،  (: جماالت املعرفة السائدة(قصص عائالت وبلدات التالميذ، يف مرآة تاريخ البالد  •

 ).االجتماع، اجلغرافيا، االقتصاد
  

  : ثالثة حماور طوليةاملنهج مبين من
 العيش يف بيئات متغرية •
 حنن مواطنون يف دولة إسرائيل •
 . عربية، ودرزية، ويهودية- عائالت وبلدات يف مرآة تاريخ البالد •
  

 هذه توفر. مركبات  تتناسب مع مستويات الصفوف املختلفة/مودوالتيتكون كل حمور من 
وهي تتيح للمعلمني بناء وحدات . الميذمرونة ومالءمة لبيئات التعلم ومجهور التاملودوالت 
  . التعلّم مبا يتناسب مع حاجات تالميذهم- الدراسة

ومقاطع  من جهة، رؤية طوليةفاحملاور تتيح . ليس املقصود أن ُيدّرس كل حمور على حدة
هذه األمور مجيعا تساعد املعلمني يف ختطيط .  حبسب درجة الصف من اجلهة األخرىعرضية

  .املوطن واجملتمع واملدنياتيف موضوع وتنظيم الدراسة 
  . املوطن- التعلم يعّزز معىن املصطلح القيمي- الدمج بني احملاور الثالثة يف التدريس



  
هذه األسس . يعرض املنهج األسس اليت متثّل املفاهيم، والقيم واألفكار الرئيسية يف كل حمور

  .منهاإنبثقت من أهداف املنهج ومن جماالت املعرفة اليت يتركب 
  .األسس هي إلزامية وتعترب القاعدة خللق قاسم مشترك بني مجيع التالميذ
هذه املوضوعة حتل حمل . يف املنهج مت دمج موضوعة العائالت والبلدات يف مرآة تاريخ البالد

  .تاريخ االستيطانمنهج 
 يف مرآة تاريخ يف املدارس الرمسية والرمسية الدينية نقترح أن يعلّموا عن عائالت وبلدات يهودية

البالد، أما يف املدارس العربية والدرزية فنقترح أن يعلموا عن عائالت وبلدات عربية ودرزية يف 
  .مرآة تاريخ البالد

خالل التدريس جيب التركيز على التعرف على منط حياة وتطّور اجملتمع الذي ينتمي إليه 
تاريخ العائالت والبلدات يكون مرتبطا أيضا بأحداث وقعت يف البالد التعامل مع . التالميذ

أواخر القرن التاسع عشر (خالل فترات طويلة قبل قيام دولة إسرائيل ومنذ قيامها فما بعد 
  ).والقرن العشرين

يهدف . تعليم مضامني خمتارة من تاريخ اجملموعات السكانية األخرىيف املنهج مبدأ مهم هو 
الذين يعيشون يف الدولة، وخلق " اآلخرين"ني اجملموعات األخرى إىل التعرف على تعليم مضام

يتم هذا التعليم مع أخذ سن التالميذ . قاسم مشترك بني مجيع تالميذ جهاز التربية يف إسرائيل
  .بعني االعتبار

  
 الذي خيطط خمطَّطًا لطاقم املعلمنيمنهج التدريس كما هو معروض هنا، يهدف ألن يكون 

يف البيئات املختلفة، ) املتعلقة بأحداث الساعة( التعلم اآلنية -برامج التدريس. التعليم يف املدارس
  .من املفروض أن خيططها ويبنيها طواقم معلمني يف املدارس أو البلدات أو مؤلفو املواد التعليمية

نا نوصي بأن يأخذ  إذا أخذنا باالعتبار أن هذا املنهج يعطي وزنا كبريا للمركبات القيمية فإن
  .مربو الصفوف على عاتقهم االلتزام به والتدريس مبوجبه

من أجل تطبيق املنهج التعليمي املقترح هنا، هناك حاجة إىل ختصيص ثالث حصص أسبوعية 
  .) الرابع-الثاين(يف املتوسط لكل من درجات الصفوف 

   
ن اجلدير به أن حيتل مكانه الالئق وعليه فم. هذا املنهج جمدِّد من حيث املضمون ومن حيث مبناه

يف برامج إعداد املعلمني يف املستقبل، باالضافة إىل دجمه يف أطر االستكماالت املختلفة للمعلمني 
  .الذين يعملون يف التدريس



  
  "املوطن واجملتمع واملدنيات"اخللفية لكتابة املنهج التعليمي اجلديد يف 

خالل سنوات طويلة اإلطار الذي تسكب ) 1970سنة من ( كان التصور الفكري للمنهج األول 
فيه املضامني املختلفة، حبسب احلاجات املتميزة للتالميذ يف بيئتهم االجتماعية والطبيعية، ولكن 

  :مبرور الوقت حدثت تغيريات واجتاهات يف مستويات ثالثة اضطرتنا إىل إعادة كتابة املنهج
  ية يف اجملتمع اإلسرائيليتغيريات ثقافية، اجتماعية، واقتصاد  . أ
 .التربوية لوزارة التربية تغيريات يف املفاهيم البيداغوجية والتدريسية ويف الرسائل. ب
  .تغيريات يف فهم مباين املعرفة اخلاصة مبجاالت املعرفة  اليت يتكون منها املنهج. ج
  
 -  السياسية–تماعية  اإلسرائيلي بالسريورات االجتتأثر االجتاهات والتغيريات يف اجملتمع. أ

 .االقتصادية احمللية واملنطقية وبسريورات عاملية عامة
من السريورات واألحداث اليت حتدث يف إسرائيل واملنطقة القريبة، ميكننا أن نشري إىل االستيعاب 
الكبري للقادمني اجلدد يف العقد األخري؛ واجلهود املبذولة من أجل التقدم يف عملية السالم  بني 

ئيل وجاراهتا، اليت متر يف مّد وجزر، وتنعكس وتؤثر على احلياة يف الدولة سلبا أو إجيابا؛ إسرا
إضافة إىل بلورة مفاهيم أيديولوجية خمتلفة داخل اجملموعات السكانية املختلفة يف إسرائيل؛ 

 داخل  االقتصادية اليت ختلق التوترات واخلالفات-التغيريات يف العمل ونشوء الفجوات االجتماعية
، وتثري احلاجة إىل التفاوض وإجياد احللول املناسبة بدون عنف؛ تطور )بني املركز والريف(اجملتمع 

العلوم والتكنولوجيا اليت تنعكس على حياة الفرد واجملتمع من حيث طول عمر اإلنسان وجودة 
  .حياته من جهة واملكانة اليت حيتلها املوقف من متضية أوقات الفراغ من جهة أخرى

التأثريات العاملية العامة وانكشاف اجلماهري للتكنولوجيا املتطورة واالتصاالت احمللية والعاملية، تؤثر 
يف اجملتمع اإلسرائيلي، وعلى البحث عن طرق للتحقيق الذايت للفرد، من " التمغرب" على نزعة 

ن خالل خلق خالل موقف خمتلف مع سلم األولويات بالنسبة للقيم واملعايري السلوكية، وم
  . االنفتاح أو االنغالق بشأن التعددية الثقافية

  
 اليت نشرت يف البالد والعامل إىل حصول تغيري يف إدراك مباين تشري نتائج البحث األكادميي. ب

االقتصاد، واجلغرافيا، والبيئة، والتاريخ، واملدنيات، : املعرفة جملاالت املعرفة اليت يستند إليها املنهج
  . واألنتروبولوجياواالجتماع

تتمثل بعض هذه التغيريات يف كل واحد من جماالت املعرفة يف األفكار اجلديدة، والتأكيدات 
  .والتفسريات واملقاربات اجلديدة

  



عن التغيريات يف املفاهيم احلاجة إىل إعادة كتابة املنهج القدمي، جنمت كما أسلفنا . ج
 اليت يت طرأت على نظريات التخطيط الدراسيالبيداغوجية والتدريسية، وعن التغيريات ال

 التربوية -القيمية التربوي احلديث، وعن التغيريات يف املفاهيم -جاءت نتيجة للبحث النفساين
فهم ماهية املعرفة : هلذه التغيريات تفسرياهتا يف سياقات مثل. جلهاز التربية يف دولة إسرائيل

 التعلّم؛ -من التالميذ واملعلمني يف عملية التدريسوطرق الوصول إىل اكتساب املعرفة؛ مكان كل 
إعطاء املزيد من االستقاللية للمدارس وتقوية الطاقم التربوي واإلدارة يف اختاذ القرارات 

بناء بيئة تعليمية داخل الصف  **التربية على املواطنة لكافة التالميذ يف اسرائيل؛ *وتطبيقها
؛ ودمج طرق تقييم بديلة كجزء ال يتجّزأ )اإلنترنت(كة وخارجه، تدمج فيها بيئة متصلة بالشب

  . التعلم-من عملية التدريس
  

تتمثّل التجديدات يف ختطيط الدراسة املنبثقة عن املفاهيم اليت ورد ذكرها أعاله يف املنهج 
  :اجلديد يف اجلوانب التالية

ة أخرى  من جهة، ويتيح من جهالقاسم املشترك جلميع أوالد إسرائيليف منهج هو  •
، اليت من شأهنا تلبية رغبات وحاجات كل جمموعة من االستقاللية مع احملافظة على التفّرد

 .السكان
 املنظّمة حبسب بؤر االهتمام، من خالل الدمج بني األهداف العقلية صياغة األهدافيف  •

 .والعاطفية واالجتماعية
تتكون منها هذه ) مركبات ( الذي حيتوي على ثالثة حماور طولية ومودوالتمبىن املنهجيف  •

 .احملاور
ُمعّد للتمييز بني املضامني املتفردة اليت ُيسهم هبا كل ) املكون من ثالثة حماور طولية(املبىن   - أ

  .جمال من جماالت املعرفة يف احملور، وبذلك ينشأ التكامل بينها
، واستقاللية  تعلم مرنة- املودوالت اليت تتكون منها احملاور متكّن من بناء برامج تدريس  - ب

  .باالضافة إىل رؤية عرضية للطبقة كلها, ومتفردة لكل مدرسة يف كل بلدة، برؤية طولية
                                                 

עקרונות ההוראה וארגון מערכת השעות בבית , מבנה הלימודים, 2000  آذار )ב (7ס "תש منشور المدير العام  *

  .ם- י,משרד החינוך, מוראות קבע, הספר היסודי
המשוב הארצי והמשוב הבית ; מבחנים והערכה בבית הספר היסודי, 1995ס נובמבר " התש منشور المدير العام، -   

   .ירושלים, ספרי משרד החינוך התרבות והספורט
اضة، ، وزارة التربية والثقافة والري1996 شباط -أن نكون مواطنين، التربية للمواطنة لجميع تالميذ إسرائيل، فبراير**

  .القدس
  
  
 



 . اليت تعترب صميم املنهج-  األفكار، القيم، املفاهيم، -يف تعريف األسس •
 . التعلم- كجزء من عملية التدريسيف دمج التقييم •
 تعلم، - املنهج إىل وحدات تدريس الذي يعترب منوذجا لترمجةيف عرض اإلرشاد التطبيقي  •

 .قابلة للتطبيق
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