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מתוך החוברת "להיות אזרח" – מינהל חברה ונוער

מטרות:
 .1לדון בתרומתם של בני הנוער לקהילה ולחברה בישראל.
 .2לברר מה בין אזרחות פסיבית לאזרחות פעילה.
 .3לעודד את פעילי התוכנית "מחויבות אישית" להמשיך במעורבות אזרחית פעילה בתום
שנת פעילותם.

ע

זרים

 קטעי מקורות
 כרטיסי משימה קבוצתית

מהלך ההפעלה
שלב א' -במליאה
המנחה יאמר למשתתפים:
אתם עומדים לקבל תעודת זהות .תעודת הזהות היא מסמך חשוב שהמדינה מעניקה לאזרחיה שהגיעו לגיל
 .16במהלך פעילות זו נברר מהי אזרחות פעילה ונדון בתרומתם של בני הנוער בכלל לקהילה ולחברה ,ובפרט
בתרומתכם שלכם ,הלוקחים חלק בתוכנית "לאורו נלך".

שלב ב' – קבוצתי
.1

המליאה תתחלק לקבוצות בנות  4-5משתתפים.

.2

כל משתתף ישתף את חברי קבוצתו בחוויית נתינה או עזרה לזולת שחווה.

.3

המשתתפים יקיימו דיון קבוצתי על פי כרטיס המשימה הקבוצתית.

כרטיס משימה קבוצתית
"תעודת הנוער ,וכן תעודת כל איש טוב במדינה – היא להרבות אור ,לעשות קצת יותר ממה שהמדינה
מחייבת אותו… והעשייה שיש בה ממש היא עשייה חיובית".
)דוד בן גוריון ,מתוך "הזקן והעם" ,משרד הביטחון (1997

שאלות לדיון:
.1

מה ,לדעתכם ,מחייבת המדינה את אזרחיה לעשות ,לפי דברי דוד בן גוריון?

.2

מהי ,לדעתכם" ,עשייה של ממש"?

.3

למה מצפה בן גוריון מבני הנוער?

.4

האם אתם מסכימים עם דבריו של בן גוריון? הסבירו.

.5

בחנו את החוויות ואת האירועים שתיארתם קודם לכן לאור דבריו של בן גוריון – האם בפעילותכם
במסגרת "לאורו נלך"" ,הרביתם אור"? הסבירו.

.6

בחרו חוויה או אירוע אחד לספר במליאה.

שלב ג' – במליאה
נציגי הקבוצה יציגו את עיקרי הדיון שנערך בקבוצתם ואת האירוע שבחרו.

דיון:
 .1האם רצוי שההשתתפות בתוכנית "לאורו נלך" תהיה בגדר רשות או חובה? הסבירו.
 .2בדו"ח קרמניצר "להיות אזרחים" – נאמר כי אצל חלק ניכר מן הישראלים תפיסת
האזרחות היא בעיקרה פסיבית ועדיין לא קנתה לה אחיזה מספקת התפיסה שלפיה
אזרחות היא העצמה לפעילות עניפה בתחום החברתי והפוליטי ,המתבטאת ביכולות
להשפיע על עיצוב התחום הציבורי .מהי ,לדעתכם ,אזרחות פסיבית ,מהי אזרחות
פעילה ומה ההבדל בינהן?
 .3כיצד ניתן ,לדעתכם ,לקשר בין התוכנית "לאורו נלך" לבין דבריו של פרופ' קרמניצר?
 .4מה לדעתכם ,חשוב ,כדאי ורצוי לעשות כדי לממש את היותכם אזרחי ישראל?
 .5ישנן מדינות המתנות את קבלת האזרחות בתנאים שונים )ידיעת השפה ,ידיעת
הסמלים ,בקיאות בחוקים בסיסיים ,התנדבות בקהילה( .האם לדעתכם יש לחייב
אזרחים לפעילות בקהילה לפני קבלת האזרחות?
 .6האם יש לחייב בני נוער לעשות דבר מה לפני קבלת תעודת זהות? אם כן ,מה יש
לחייב אותם לעשות? מדוע?
 .7האם חשוב שתמשיכו בפעילותכם למען הזולת גם בעתיד? מדוע?

