
 משרד החינוך 

 מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 חטיבת הטמעת טכנולוגיות

 תחום דעת: אזרחות

 קהל יעד: כיתה יב'

 שיעורים 6-זמן: כ

  
  להסתה החשש מול הביטוי חופש :ההיחיד נושא

 בהתייחס בלמידה עצמית הכוונה טיפוח של תהליך מדגימה היחידה

 מחוונים  כיתתי דיגיטלי במרחב מראש מכינים  עצמאית. עמדה לנקיטת

 מנומק, טיעון וכתיבת ביקורתית חשיבה שאלות, שאילת להערכת

 להסתה הסוף  :למשל רלוונטיים. וסרטונים אתרים מידע, קטעי ומארגנים

 ופגיעה הסתה/הביטוי חופש ,3-ו 2 לקריאה אושר הפייסבוק חוק ברשת?

 וכד'. ,בפרטיות

 
ההסתה "בנושא  יםקצר ניםצופים בסרטו פעילויות במפגש הוירטואלי:

)בחרנו להדגים  .קריאות "רבין בוגד"הנתניהו נגד ,  "לפני רצח יצחק רבין

את המתח באירוע זה בגלל חומרתו וחשיבתו. כל מורה יוכל לבחור סוגיות 
 .(ובנושאים אחרים להדגמה בהתאם לכיתת

עים שאלת הגבולות לחופש הביטוי ומסייב עורכים דיון המתמקד
לתלמידים להביע עמדות ראשוניות בהקשר לסוגיה.  מתעדים את 

.  לאחר דוגמהראו   Tricider   כדוגמתבאמצעות כלי   םהתבטאויותיה

מנסחים שאלות פתוחות אשר ינחו את המשך הלמידה הדיון התלמידים 
להם על מנת להעמיק את הבנתם  נחוץהנוסף הומגדירים את הידע 

. התהליך דוגמהראו   Linoitשא. ניתן לעשות שימוש בכלי הדיגיטלי  בנו

מלווה  בהערכה עצמית המבוססת על מחוון  לגבי איכותן של השאלות 
 שנוסחו.  

-ות מגוונות ויעודד דיון ברמה העקרוניתראוי שכל מורה יציג דוגמא
 אזרחית ולא הפוליטית

 
: למידה בצוותים הכוללת איסוף מידע משימות במרחב הדיגיטלי הכיתתי

ועיבודו כבסיס לתהליך כתיבת הטיעון.  תוצג לתלמידים "שאלת עמדה" 
 כגון:

ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, הבליט את המתח בין מרכזיותו רצח "
לאלימות.  לדרדרהעלולה  הסתהחופש הביטוי, לבין הצורך להימנע משל 

להגן על עצמה, ולכן עליה להגביל לעיתים  יש הטוענים כי על הדמוקרטיה
 ".את חופש הביטוי, ויש המתנגדים לכך 

ה התומכים בעמד ומציגים נימוקים  םעמדתהתלמידים מביעים את 
  ברפלקציהעמיתים המבוסס על מחוון,  במשוב התהליך מלווהשהציגו. 

לצורך שיפור. התלמידים עורכים שינויים שונים בגירסת  ובהנחייה 
י החשיבה ואת הסיבות הטיוטה בהתבסס על המשוב, ומתעדים את תהליכ

לשינויים שערכו. בתהליך הכתיבה ניתן לעשות שימוש במחברת 

 .דוגמהראו   OneNoteהדיגיטלית   

  
במהלך המפגש התלמידים מציגים את    פעילויות במפגש הוירטואלי:

 המשכנע טקסט עמדותיהם, שופטים את תוצרי עמיתיהם, בוחרים ב
 בחירתם. את ומנמקים ביותר

 
 
 
 

 ולדרכים העצמאי הלומד למיומנויות התייחסות – ?עצמאי לומד לגדל איך

 לטיפוחן
 הביטוי חופש לגבולות התייחסות  -בת"א בהפגנה הגליוטינה מיצג

 דמוקרטי במשטר

 
 
 

 הכנה

 בלמידה עצמית הכוונה – באזרחות שיעור מערךדוגמה
   

 

 

 
                 

 

 1 מפגש כיתה וירטואלי

 1 משימה במרחב הדיגיטלי

 1 מפגש כיתה וירטואלי

 1 עוד רעיונות ודוגמאות 

 45 דק׳

 120 דק'

 45 דק'

1 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/digital-classroom-learning-space/
https://docs.google.com/forms/u/3/d/1LpANC3aqCiuQaor3I0KqLLZto1F-cDl4_zKpj5vKe3g/copy?urp=gmail_link&gxids=7628
https://hay-law.com/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99/
https://hay-law.com/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=Y9mSI-x9urw
https://www.youtube.com/watch?v=Y9mSI-x9urw
https://www.youtube.com/watch?v=iiF-YmuA4pw&ab_channel=TomWolinitz
https://www.youtube.com/watch?v=iiF-YmuA4pw&ab_channel=TomWolinitz
https://www.youtube.com/watch?v=MgGqprMVR44
https://www.youtube.com/watch?v=T5znMEhvZnc&ab_channel=%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99
http://www.tricider.com/brainstorming/2s70BPgf9IV
https://www.youtube.com/watch?v=yfTBu2CASz0&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://linoit.com/users/Ettylie/canvases/%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/self-reflection/
https://www.youtube.com/watch?v=Dkyxm6pqjUc
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/ktivat-tiun.onepkg
https://keshetlearningskills.co.il/2020/04/28/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99/
https://news.walla.co.il/item/3121635

