
 התרומה של האזרחות לתכנית
 

להיות אזרחים חינוך לאזרחות לכלל " בתכנית לימודים זו נגזרת מהמסמך האזרחותהכללת לימודי 

המכונה (, ירושלים, ו"שבט תשנ, 1996פברואר , שהוכן על ידי צוות היגוי לחינוך לאזרחות" תלמידי ישראל

 ).בשם דוח קרמניצר

כיסוד אזרחי משותף לכל חלקי ,  בדמוקרטיה הישראליתרחיתיש חשיבות רבה לחיזוק התודעה האז"

זאת ניתן לעשות . ולמודעות של האזרחים למכלול העשיר של זכויותיהם וחובותיהם, החברה הישראלית

 ).8' שם עמ(". לאזרחותידי חינוך על 

 : מתייחסים לערכים הומניסטיים ודמוקרטיים שמתמקדיםבאזרחות

 ;ובחובות של האזרחים בישראלבזכויות , בזכויות האדם .א

 . ביסודות של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית .ב

 

 רעיונות ונקודות התייחסות
 זכויות האדם והאזרח והחובות . א

 . לחירות ולשוויון לכבוד, הזכות לחיים ולשלמות הגוףמקום מרכזי בין זכויות האדם תופסת 

זאת . הוא הבסיס לכלל זכויות האדם כולן, אדםכל אדם באשר הוא , ערך כבוד האדם: כבוד האדם 

: מכבוד האדם נגזרות זכויות האדם: משום שזכויות האדם מגיעות לבני האדם בשל כבודם האנושי

זכותו של כל אדם שלא יפגעו . הזכות להליך משפטי הוגן והזכות לכבוד, שוויון, חירות, הזכות לחיים

שלא יפגעו בו באופן שרירותי ושיתייחסו , אנושי-ופן בלתישלא יתייחסו אליו בא, שלא יענוהו. בכבודו

החובה לכבד . לשיוכו הקבוצתי ולייחודו, לאמונתו, לשאיפותיו, לרגשותיו, למחשבותיו, בכבוד למעשיו

 . הכוונה גם לזולת שהוא שונה-את הזולת 

 .כבוד האדם צריך לשמש ציר מרכזי לדיון בדמות החברה במדינה יהודית ודמוקרטית 

נולד חופשי ושווה בזכויותיו , באשר הוא אדם,  מקורן בהשקפה שהאדםהזכות לחירות והזכות לשוויון 

 . לכל אדם אחר

כל עוד , לעצב ולממש את אישיותו כרצונו,  שכל אדם זכאי לבקש את טובתו על פי דרכוחירות משמעה 

:  כוללתזכות לחירותה. אינו מנסה למנוע מאחרים את טובתם ואינו מפריע להם להשיג את טובתם

זכותו של כל אזרח להביע . התאגדות וזכות למידע, הפגנה, ביטוי, דת, מצפון, מחשבה, חופש תנועה

 .לרבות דעות מרגיזות ומקוממות, והיא כרוכה בחובת הפרט לכבד דעות שונות משלו, את דעתו

, דיור, חינוך, בריאות: גוןכ,  ואיכות חייםרווחה, זכויות של קיום: יש גם זכויות חברתיות וכלכליות 

 .עבודה ותעסוקה

מוות , נישואין וגירושין, היריון ולידה, קשישים, ילדים ותלמידים*: זכויות האדם במעגל החיים 

 .וקבורה

כל האזרחים שווים בזכויותיהם ובמעמדם האזרחי . כל בני האדם נולדו שווים: הזכות לשוויון משמעה 

בדמוקרטיה אין הרוב רשאי לפגוע . שיוכם הקבוצתי אשר יהאיהא , ובזכויות הנובעות ממעמד זה

 .בזכות לשוויון של אזרחי המדינה

קדושת החיים ושלמות הגוף הן זכות בסיסית שכן :  של מי שנברא בצלםקדושת החיים ושלמות הגוף 

 .ללא חיים ושלמות הגוף אין משמעות לשאר הזכויות

החובה לכבד את . על עוולות הנגרמות לפרטים,  בזכויותלפעול ולהתריע על פגיעה**: החובות העיקריות 

, חובת תשלום מסים: כמו, חוק שהתקבל כדין ואיננו סותר את עקרונות הדמוקרטיה. החוק ולציית לו

 השתתפות בעיצוב החיים -חובה אזרחית . חובת משרתי הציבור כלפי האזרח, ל"חובת השירות בצה

 .הציבוריים והפרטיים
 

 



 

 

 

בלימוד בהרחבה ובהקשרים . תלמידים ולזכויות קשישים, הלימודים הזו מציעים להתייחס במיוחד לזכויות ילדיםבתכנית  *

 .אפשר ללמד גם זכויות אחרות, רלוונטיים

 .בתכנית הלימודים נעשתה הבחנה בין חובות המוטלות על כל אדם לבין חובות המוטלות על אזרחי מדינת ישראל **



 

 נת ישראל היהודית והדמוקרטיתיסודותיה של מדי. ב

באידיאולוגיה ; אופייה היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי ברוב היהודי של אוכלוסייתה 

בזיקתה של המדינה ליהדות התפוצות ובקשר שלה לתרבות , הציונית ובחזון שיבת ציון

, בטקסיםמועדים וימי זיכרון בסמלים ו, בחגים, בשפה; ההיסטורית של העם היהודי ודתו

 .ביסודות ממסורת ישראל הבאים לידי ביטוי באורחות החיים ובחוקים של המדינה

-בשיטה רב, בבחירות חופשיות, האזרחים הם הריבון והם השולטים באמצעות נציגיהם הנבחרים 

 .השלטון אמור לפעול כנאמנו של הציבור ולטובתו. מפלגתית

, לרבות המחוקק, כל גופי השלטון.  חופשי לבקרווהציבור, הוא אחראי בפני הציבור וחב לו דיווח 

 .אמורים להיות כפופים לערכי היסוד של המדינה

 . שוניםמוסדות שלטוןכדי לקיים את המשטר הדמוקרטי בישראל קיימים  

מוסדות , היועץ המשפטי, מבקר המדינה, הרשות השופטת, הממשלה, הכנסת: מוסדות המדינה

 .* המקומימוסדות השלטון, ציבוריהשירות ה

, שבה לא רק האזרחים כפופים לחוק אלא גם רשויות השלטון, מדינת ישראל היא מדינת חוק 

 .ואין להן סמכויות מלבד אלה שהחוק מעניק להן, השואבות את כל כוחותיהן מן החוק

בשמירה על לכלי התקשורת יש תפקיד מרכזי . כלי תקשורתבמדינה דמוקרטית פועלים  

על המדיניות של השלטון , בקרה על השלטון ופעולתו כמספקי אינפורמציהכמנגנון , הדמוקרטיה

וכן כפועלים לחשיפת פעולות של השלטון שאינן מתיישבות עם שלטון החוק ועם , ופעולותיו

 .עקרונות הדמוקרטיה

 

 מסגרת הלימוד
רחות לימודי האז. ד מהווה תשתית להמשך לימודי האזרחות בבית הספר- בכיתות בחינוך לאזרחות

מהקרוב מתמקדים בסביבות הקרובות של הילדים ומתרחבים אל סביבות רחוקות יותר בהתאם לעיקרון 

 .21' ראו עמ, הלימודים בתכנית אל הרחוק

 

חינוך לאזרחות הוא תהליך מתמשך ולכן פיתוח המושגים והכישורים האזרחיים לצד טיפוח ערכים ייעשו 

 .22' בעמ,  בתכנית הלימודיםהספירליות על פי עיקרון ,באופן הדרגתי במהלך שלוש שנות הלימוד

 

 אזרחית שתעודד -פעילות חברתיתלימוד תכנים בשילוב עם : עיקרון מנחה בלימודי האזרחות הוא

מרבית . מצד הלומדים בסביבות שבהן הם חיים ופועליםמעורבות ונקיטת יזמה , עזרה הדדית, אחריות

 .ל הלומדים ומסביבות החיים שלהםהתכנים יהיו מתחום עולמם ועניינם ש

 

 להלן הצעות לארגון הלמידה סביב מוקדים שונים
 חברה-יחסי פרט

, חברה מתבססים על יסודות שנבנים ומתפתחים במהלך החיים במסגרות ההשתייכות שונות-יחסי פרט

, נתושכניו ושכו, הפרט וארגון שהוא בוחר להשתייך אליו, הפרט ובית הספר, הפרט והמשפחה: כגון

קבוצת , קבוצה אתנית: כגון(הפרט וקבוצת שיוך אחרת , הפרט ועמו, הפרט ודתו, היישוב שבו הוא מתגורר

 .הפרט כצרכן, יחסים בין שני המינים והתייחסות שוויונית, הנמצאת במיעוט, )עולים מארץ מוצא מסוימת

להם משליכים על יחסים אלה והעמדות שהפרטים מפנימים ביחס לקבוצות ההשתייכות השונות ש

 .יחסיהם כאזרחים למדינה

 

. ל"כנ, הזהות של כל פרט ופרט מתגבשת מול האחרים המרכיבים את קבוצות ההשתייכות השונות

 . גיבוש הזהות מחזק את הדימוי העצמי ואת הביטחון האישי



 

 

 

 . הרלוונטיים ליישוב ולסביבתו,במסגרת תכנית לימודים זו ההתייחסות תהיה לרשות המקומית ולארגונים מוסדיים אחרים *



 

במסגרת הלימוד יש חשיבות להצגת מצבים שונים שבהם באים לידי ביטוי הקשרים בין הפרט לבין 

 .קבוצות ההשתייכות השונות

 

 השפעת האדם על סביבתו

 . האדם משפיע על סביבתו ומעצב אותה בכל מעשיו ובכל מה שביכולתו לעשות

השפעתו עשויה להיות חיובית . ח הקרוב ויכולה להיות לטווח הרחוקהשפעת האדם יכולה להיות לטוו

 .ויש לבחון זאת, ועלולה להיות שלילית

זוהי גישה בתחום ההתנהגות האזרחית ולפיה עלינו לתת ללומדים את התחושה שיש להם יכולת להשפיע 

ככל שהילדים יהיו . לשנותה ולתרום לה, )בבית הספר וביישוב, בבית המגורים ובמשפחתם(על סביבתם 

 .מעורבים וישפיעו יותר הם יגדלו להיות אזרחים טובים יותר

 .טיפוח הגישה הזו מחזק את תחושת הביטחון האישי ואת תחושת השייכות

 ניתן לעסוק בנושא כאשר מתייחסים להיבטים גאוגרפיים ואקולוגיים בהוראת 

 .מולדת חברה ואזרחות וכן גם במקצועות לימוד אחרים

 

 אליה כבסיס לדיוןאקטו

בסביבה , ביישוב( לבחינת האירועים האקטואליים במרחב הלוקלי בחינוך לאזרחותיש חשיבות רבה 

עולמיים הקשורים למדינת -במרחבים הארציים במדינת ישראל ובאירועים כלל, )ובאזורים רחוקים יותר

 . ישראל

הן לגבי ,  לפיתוח חשיבה ביקורתית,האקטואליה נחשפת בפני הילדים והיא צריכה להוות בסיס ללימוד

לא כל . מגמתיים או אינם מדויקים, שלעיתים הם מוגזמים, והן לגבי הדיווחים בתקשורת, דעות ועמדות

עובדות קיימת חשיבות רבה להבחנה בין ". כזה ראה וקדש"מה שמדווח ומוצג בתקשורת הוא בבחינת 

יש חשיבות להבנה שבתחום הדעות יש יותר מאופציה אחת ". קובעים עובדות" ולדיון בשאלה איך לדעות

 .בסוגיה כלשהי, לדיווח ולהבעת דעה

 

 . הוא בסיס ללימוד התכנים של האזרחות והוא בסיס לחינוך ערכיהדיון באירועים אקטואליים

לדיון על ,  חשיבות במתן כבוד לדעות שונותיש, דהיינו, הדיון בסוגיות השונות הוא בסיס בחינוך לאזרחות

ובעיקר על בסיס של שאלות המייצרות דיון פתוח המקדם את החשיבה , בסיס של עובדות ושל מידע אמין

 .ואת הבעת הדעה של כל המשתתפים

 .יש לתת למתדיינים בסיס של מידע שמתוכו ייגזרו שאלה או שתיים לדיון

בין מיעוט , נושאים שיש בהם מתח בין יחיד לכלל: ים לדיון הםקריטריונים לבחירת נושאים אקטואלי

מתח בין החופש : נושאים המייצגים מתח בין קבוצות שונות כגון; בין קבוצה לקבוצות אחרות, לרוב

או מתח בין זכות הפרט לפעול על פי רצונותיו לבין חובת . להבעת דעה לבין הזכות של האחר לכבוד

 .השמירה על הסדר החברתי

 

בנושאים רלוונטיים לחיי הילדים יש חשיבות . בדיון חשוב לחנך לכך שהדעות הנשמעות יזכו לכבוד

חשוב לתת תפקיד למפשרים או למגשרים שינחו את . לסיכום הדיון ולהגעה לפשרה בין המתדיינים

 ". בזמן אמת", חשיבות רבה ניתנת להתייחסות מיידית לאירועים. המתדיינים להסכמה על פתרון

 .לפחות שתיים, הנושאים שייבחרו יהיו כאלה המאפשרים התייחסות מנקודות ראות שונות

 .יש למצוא את האיזון בהתמודדות עם הצד הביקורתי ולהצביע גם על מרכיבים חיוביים

 

 הבהרת ערכים



ד אפשר לעבוד עם ילדים בתחום עולמם הקרוב במשמעות של מושגים ערכיים -בגיל הצעיר של כיתות ב

, הזכות לחיים ולשלמות הגוף: כגון,  ערכי יסוד בדמוקרטיה המהווים היבט אחד של לימודי אזרחותשהם

 .שוויון וחירות ברמה המתאימה לגילאים אלה, כבוד אנושי

 

ניתן להבהיר ערכים אלה בהקשר לפעילויות ולנושאים לימודיים אחרים המתקיימים בבית הספר 

; יום זכויות האדם, יום זכויות הילד, יום האישה: כגון, עולמיים-בהקשר למועדים כלל: בהקשרים שונים

 חג החירות שבו מדגישים את ערך החירות -חג הפסח : כגון, בהקשר למועדים ולחגים בבית הספר העברי

 חג העצמאות ; לצד המושג עבדות



 

נוצרים ה, בהקשר לחגים ומועדים שחוגגים המוסלמים; שבהקשרו יש להבהיר מהו היעדר עצמאות

בהקשר ללימוד ; בהקשר לדמויות מופת המגלמות בעשייתן ערכים הומניסטיים אוניברסליים; והדרוזים

 .פרקי ספרות

 

 עקרונות של חברה דמוקרטית

 ניתן לבחון את היסודות הדמוקרטיים שנבנו כבר בתולדות היישובבמסגרת לימוד הסוגיות  .1

החל לבנות את המוסדות שהיוו בהמשך תשתית היישוב . בראשית התהוות היישוב היהודי בארץ

 .למדינה

 .המדינה קמה על בסיס דמוקרטי של בחירות חופשיות 

 .הרשות המקומיתבמסגרת לימוד התפקוד של  .2

, מוסדות ציבור, בחירות לרשות המקומית: במערכת הלוקלית ניתן לעסוק בעקרונות אזרחיים כגון 

שיח פתוח ( שיח על תפקודיה של הרשות המקומית במישור הציבורי חשוב לקיים. ייצוגיות

 ).לביקורת חיובית ולביקורת שלילית

: לדוגמה, איך אנחנו בתור אזרחים צעירים יכולים לדעת אם הרשות מתפקדת כהלכה: שאלות כגון 

 ?אירועי תרבות, חוגים לתלמידים, גינון, בביצוע פעולות כמו ניקיון" בסדר-לא"ומה " בסדר"מה 

 ?מה ראוי שייעשה לאור מטרה ראויה ומה נעשה בפועל? ה ראויה מבין מטרות אחדותמהי מטר 

פעילות כזו מכוונת את הלומדים לעיסוק . ניתן להשוות את איכות הביצוע עם הנעשה ביישוב אחר 

 . מעבר למישור האישי

בו יעריכו ש, מוסריים יהוו בסיס לדיון-מקרים שבהם נטען שתפקודי המערכת היו כושלים או בלתי 

וילמדו להתמודד עם הסוגיות האלו בגישה , ישפטו את הטענות לגבי נכונותו, את המידע בסוגיה

 .מאוזנת

 

 שיפוט מוסרי ואחריות למעשים

 .השיפוט המוסרי הוא בסיס ללימוד ולהבהרה של ערכים דמוקרטיים

 . לא בכוונה תחילה מתייחס הן למעשים והן לתוצאות גם כאשר המעשה נגרם בשוגג ואחריותהמושג 

 ; "בסדר-לא", "בסדר: "חשוב לפתח הבנה והתייחסות נורמטיבית לגבי המושגים

 .צדק ולזיהויים-לצדק ולאי, עוולותובדבר תחושה לזיהוי 

 שלפיהם מתקיימים כללי משחקאלה הם . בין פרט לקבוצה, במסגרת זו יש לדון ביחסים שבין פרט לפרט

איך משנים את ? איך לבנות חוקים? לשם מה נחוצים חוקים: מספרכללים המעמידים שאלות , חוקים

 .אפשר להמחיש בדוגמה מתחום הספורט המוכר ללומדים? החוקים

לצרכים ולמצבים , הם נתונים לשינויים בהתאם להחלטות, חשוב להבין שחוקים אינם מוחלטים

 בני אדם מחויבים - משנחקקו אך. בני אדם מחוקקים את החוקים והם יכולים לשנותם. המצריכים שינוי

 . לשמור על החוקים ולציית להם

 

 לשונה ולחלש, לאחר, היחס לחריג

במסר הנמסר . לשונה ולחריג, התפיסה הערכית של יחידים ושל קבוצות נקבעת ביחס שהם מגלים לאחר

 .כבוד האדםנבחנת השאלה של , ביחסם לאלה

.  כדרך לפתרון בעיותאלימותאחר והחריג ננקטת  כלפי הסובלנות וכבודבמסגרות שבהן אין יחס של 

ההתמודדות עם האלימות תהיה על בסיס של שכנוע שהאלימות היא לא הפתרון לבעיות עם האחר 

 .וצריך לחפש דרכים אחרות כדי לפתור את הבעיה שבגללה נוצרה תגובה אלימה, והשונה

  



יש קווים אדומים .  באות בחשבוןהמערכת צריכה לקבל הסכמה שיש התנהגויות שהן אלימות ואינן

 .הקבוצה והחברה לא מקבלים התנהגויות אלימות כאמצעי לפתרון בעיות. שהלומדים חייבים לדעת אותם

 .הלומדים צריכים להיות מודעים לתוצאות אפשריות כתוצאה מהתנהגות אלימה

 .התמודדות עם התנהגות אלימה מחייבת שיתוף פעולה עם ההורים ועם הקהילה

 ". מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" בעל חשיבות בשיפוט המוסרי הוא ערך

 . חשוב לחנך ליכולת של כל אחד וכל אחת להעמיד את עצמם במקום הזולת

 



 

 .השכנוע הוא המפתח להוגנות. את האחר, חשוב ללמד את הלומדים לשכנע את הזולת

שעליהם אין , דברים שיש לממשםאלא מינימום של , אין להטיל שפע של איסורים בתחום האלימות

 .מוותרים

 

 פתרון בעיות

חברתי תהיה מנקודת מבט של המתודה הנדרשת לפתרון -ההתייחסות לפתרון בעיות במישור המוסרי

 .בעיות

התמודדות עם בעיות מחייבת ניתוח הבעיה על מרכיביה השונים באמצעות מידע ושיפוט לפי אמות מידה 

 ?ה ראויה ואם האמצעים להשגתה ראוייםחשוב לבחון אם המטר. מוסריות

 

 מיומנויות והתנהגויות בתחום האזרחות, כישורים
 כישורים ומיומנויות

בחינת אמינות המידע ובחינת דעות קדומות , הבחנות בין דעה לעובדה: דיון בסוגיות .1

ר בין פישור או גישו, האזנה לדעות שונות וכיבודן, הנמקות, הבעת דעות שונות, וסטריאוטיפים

 .סיכום הדיון, המתדיינים

במצבים ובסוגיות של מחלוקות : פתרון בעיות והחלטת החלטות במישור האישי ובמישור הציבורי .2

החלטה למימוש ולביצוע , בחירת החלופה להתמודדות, הצעת חלופות לפתרון,  הגדרת הבעיה-

 .ביצוע ובחינת התוצאות, החלופה שנבחרה

 איכות הביצוע ובקרת התנהגות על פי קריטריונים שייקבעו במישור בקרת: חשיבה ביקורתית .3

קביעת ; ראוי-לא, ראוי; צדק-אי,  צדק-שיפוט מוסרי ; ציבורי-חברתי-האישי ובמישור הקבוצתי

 .קריטריונים לגבי דיווחי התקשורת בסוגיות אקטואליות

 

 אזרחיות-התנהגויות חברתיות

כבוד והוקרת , טיפוח יחס של סובלנות: קבוצות חברתיותאישית בין פרטים ובין -תקשורת בין .1

; לדחויים; לחלשים; עזרה לנפגעים; קליטת ילדים חדשים; הידברות, התחשבות בזולת, הזולת

 .מניעת אלימות

; "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" בבחינת התייחסות שוויונית לזכויות של פרטים וקבוצות .2

 .מיעוט, מוגבלויות, מגדר, ים שוויוניים כגוןלהתנהגות שאינה שומרת על כלל

כללים , תקנות, שמירה על הסכמים; התנדבות בקהילה; מעורבות: נטילת אחריות למעשים .3

זכויות , זכויות מגדריות, וזכויות התלמיד, זכויות הילד(מימוש זכויות ; וחוקים במסגרות שונות

 .רתי והציבוריהחב, אישי-הבין, קיום חובות במישור האישי; )יסוד

 

 אבני היסוד הנגזרות מאזרחות
 , קבוצות השתייכות שונות, השתייכות, שייכות, כולל זהות(יחיד וחברה , דמוקרטיה, אזרחים

, כללים וחוקים, )כולל כבוד לאחר ולדעה אחרת(כבוד האדם , )אזרח, אדם(זכויות , )אוכלוסייה 
מדינה , היחס לשונה ולחריג, הוגנות, הסכמים, פשרה, פישור, גישור, הידברות, קיום-רב

, ראוי, רוב ומיעוט, חופש ביטוי, הפרט והרשות המקומית, )טקסים, דגל, הימנון, סמלים: כולל(
 .אחריות, התנדבות, מניעת אלימות, ראוי-לא

 

 
 


