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  ? היכן יקימו את מגרש הכדורגל–חלק ב 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ________________________________: שמי 

  ___________________________: הכיתה שלי 

  _________________________: בית הספר שלי

 
 מרכז נופש

 
 מגרש כדורגל
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  ? היכן יקימו את מגרש הכדורגל–חלק ב 
  

  

  . את הקטע והשיבו על השאלותקראו

  

  

  

  

   ______________________? של הרשות המקומיתהמטרה  הייתהמה  . א  .1

     ____________________________________________________  

  _______________________? ____________כיצד חשבו להשיג זאת  .ב

     ____________________________________________________  

  _____? _________________________תהיכן תכננו לבצע את התכני  .ג   

     ____________________________________________________  

  

   .בסביבהיחולו שינויים , אם התכנית של הרשות המקומית תתבצע  .2

  .  יתרונות לפחות2כתבו ?  של השינויים האלההיתרונותמה   . א

     ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  .   חסרונות לפחות2כתבו ? של השינויים האלההחסרונות מה   . ב

____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

   . המקומיות החליטו לקדם את הספורט ביישובהרשויות באחת

   , ספורטומתקניורגל חדיש להקים מגרש כדלשם כך תכננו 

  . שישמשו לפעילויות ולחוגים במשך כל השבוע

בין שתי השטח נמצא . למטרה זויועד שנמצא שטח  במזרח היישוב

  . שכונת הראשונים ושכונת יבנה: שכונות מגורים

      .דו שמחו מא, מהם אוהדי כדורגלשרבים ,הראשונים תשכונ תושבי

 . התנגדו להקמת מגרש הכדורגליבנה תשכונ תושבי, לעומת זאת

  . לראש הרשות המקומית בדרישה לשנות את התכניתפנו הם
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   ?של הרשות המקומיתתכנית לים קשור ה הענייןבעלי ,על פי הקטע,  הםמי  . א  .3

  _______________________________________.  בעלי עניין3כתבו 

     _______________________________________________________  

  __ ________________?הייתה מחלוקתמבעלי העניין האלה בין מי למי   .ב   

____________________________________________________  

        

  . בקטע מסופר כי מתנגדי התכנית פנו לראש הרשות המקומית  .4

  _______ ___________________________?אליודווקא הם פנו מדוע   . א

     ____________________________________________________  

  _____________ ?ה לידי ביטוי בהתנהגות זואיזו זכות של התושבים בא  .ב

     ____________________________________________________  

        

לישיבת המועצה  יבנה ת המקומית הזמין את נציגי שכונהרשותראש   .5

הוא פתח ואמר שאין ביישוב שטח פנוי אחר המתאים להקמת . המקומית

תושבי שכונת יבנה נתבקשו . המגרש והוא מבקש שהתושבים יתחשבו בכך

   .להשמיע את התנגדותם לתכנית

  ________? ________________________בההם יאמרו בישי, לדעתכם, מה

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

ה ָרָשברי מועצת הרשות המקומית לבחון אפשרות לְּפבמהלך הדיון הציע אחד מח  . 6

  .בין התכנית של הרשות המקומית לבין הבקשה של תושבי שכונת יבנה

 _ _________________? חבר מועצת הרשותהציע זאת, לדעתכם, מדוע  .א

____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

  __________________ ____? להיות הצעת הפשרהיכולה, לדעתכם, מה  .ב   

     ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ________________________________ _______?פשרה זאת ועמד  .ג

     ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  
  ____? ____________ בדעות התושביםמדוע חשוב שרשות מקומית תתחשב  . 7

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
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הוחלט ברשות המקומית לקיים , לאחר שהתגבשה הצעה להקמת המגרש  .8

במעמד ראש הרשות , )תחילת העבודות להקמת המגרש(טקס הנחת אבן פינה 

עה המזמינה את הרשות המקומית פרסמה הוד. המקומית ומכובדים נוספים

  .התושבים להשתתף בטקס

  . הציעו נוסח מתאים להודעה שתופנה מטעם הרשות המקומית לתושבים

כדי שיוכלו להשתתף (כתבו בהודעה את כל הפרטים שעל התושבים לדעת 

  ). בטקס

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

שהרשות  אפשר ללמוד, מן הקטע ומן האירועים שעליהם סופר לאחר מכן  .9

    . למען תושבי היישובהמקומית פעלה

 למען התושבים ביישוב שלכםהרשות המקומית פעולות שמבצעת כתבו 

  ):פעולה אחת בכל תחום(בתחומים האלה 

  _________________________________: החינוך והתרבותבתחום   .א

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

__________________________________ :איכות הסביבהבתחום   .ב

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

__________________________________: הבינוי והפיתוחבתחום   .ג

     ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  הודעה לתושבים
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
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