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2.2 

2.4-2.3 

 

 
 ?מי האחרים? מי עוד  ?מי אנחנו .1

מי נכלל בקבוצות ההשתייכות הקרובות  1.1

 ?הרחוקות? שלנו

 ?מי נכלל בקבוצות ההשתייכות הרחוקות

 האזרחים ביישוב- משפחתי, אני-

, בשכונה ובקהילה, החברים בבית הספר-

הילות חברתיות אחרות וכן במסגרות ובק

 .ביישוב

 האזרחים ביישובים השכנים-

 האזרחים במדינת ישראל- 

 תושבים שאינם אזרחים-  

 ? מי האזרחים במדינת ישראל 1.2

 ?מי המיעוט? מי הרוב

  

    

 אבני היסוד   
 אזרחות   

יחיד וחברה , מדינה, דמוקרטיה, אזרחים   

רוב , )כותקבוצות השתיי, שייכות, זהות(

 ומיעוט

 



 
 ?לחיות במדינת ישראל בשלטון דמוקרטי: מה המשמעות .2

 
 :הערות

 .לימוד הזכויות יתבצע בהקשר למקרים רלוונטיים לסביבות הלומדים 
 .בהתאם לשיקולי הדעת של המורים, מוצע לעסוק בזכויות אחדות בלבד 
 

 אבני יסוד  ?אילו זכויות יש לכל אדם שחי בישראל 2.1

הזכות לכבוד , )לשלמות הגוף(הזכות לחיים ולביטחון -

מניעת : דוגמה, הזכות לשם טוב ולפרטיות, אנושי

 .מניעת השמצה, התעללות

חירות הפעולה מבלי לפגוע בזולת או (הזכות לחירות -

קיום אירוע באזור מגורים מבלי : וגמהד) בחברה

 .להפריע לשכנים

 : אזרחות

 , דמוקרטיה, מדינה, אזרחים

, )האדם והאזרח(זכויות , קיום-רב

   .חובות, אחריות

, )לשוויון מגדרי; להזדמנויות שוות(הזכות לשוויון 

חלוקה שווה של מגרש הספורט לבנים : דוגמה

 .לצעירים ולגדולים, ולבנות

  

העברת ביקורת על : דוגמה, הזכות לחופש הביטוי-

 .תפקודי הרשות המקומית מבלי להסית

  

: דוגמה, ות לחופש ההתארגנות וההתאגדותהזכ-

התארגנות ללא התנהגות אלימה של תושבים למניעת 

 .מטרד סביבתי

  

הזכות לחופש , הזכות לחופש המחשבה והאמונה-

: דוגמה, )בהקשר לסוגיות מחיי הילדים(המצפון 

הבעת דעה אחרת או מנוגדת לזו של חברי הכיתה או 

 .הזכות לחופש המידע; הקבוצה

  

גם אם אינו (אילו חובות יש לכל אדם שחי בישראל  2.2

 ?)אזרח

  

   שמירה על החוקים במדינה-
   .מתן כבוד לאחרים ולזכויותיהם

   ?מה משותף לנו כאזרחי מדינת ישראל 2.3
ויש , כולנו תושבי מדינת ישראל למרות השונות בינינו-

 .לנו תעודת זהות ישראלית

  

   .מדינת ישראל הן עברית וערביתהשפות הרשמיות ב-
, המנון, דגל: הסמלים של מדינת ישראל הריבונית הם-

 .כסף ובולים, סמל המדינה

  



שהיא , כולם יכולים להשפיע על הנעשה בסביבתם-

והם יכולים להיות מעורבים מבחינה , חלק מהמדינה

 .אזרחית

  

   .האזרחים יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת-
   ?ו חובות יש לאזרחים במדינת ישראלאיל 2.4

   .נאמנות ומתן כבוד למדינה לסמליה ולחוקיה-
   ;גם אם לא מסכימים להם(שמירה על חוקי המדינה -
   ).בשירות לאומי, בצבא(שירות למען המדינה -

 



 

 :מודולה ג
כיצד אפשר להתמודד עם בעיות וסוגיות שנגזרות ממחלוקות בין 

 ?נותאוכלוסיות שו
 

במרחבים שונים ובזמנים שונים עלולות . אקטואליה כבסיס לדיון והתייחסות לאירועים בזמן אמת
 .לעלות בעיות וסוגיות שונות שניתן להתייחס אליהן על פי המודל המוצג במודולה זו

 
 מיפוי הסעיפים במודולה לפי דרגות הכיתה

 
 כיתה ד כיתה ג כיתה ב הסעיפים במודולה

מי יש מחלוקות בין מי ל .1
 ? ומתחים

 ?               על מה הם

1.2-1.1 ,1.8 1.3 ,1.8-1.7 1.8-1.4 

באיזה אופן מתמודדים עם  .2
 הבעיות 

               ועם הסוגיות ופותרים 
 ?אותן

בהתאמה לגיל . 2

 ולמקום

בהתאמה לגיל . 2

 ולמקום

בהתאמה לגיל . 2

 ולמקום

 
 

 ?יםבין מי למי יש מחלוקות ומתח .1
 ?על מה הם

 אבני יסוד 

 .בין פרט לפרט 1.1

 .בין פרט לחברה 1.2

הספר -בבית,  בכיתה-בין קבוצות עניין שונות  1.3

 .  וביישוב
החברה , בין בעלי עניין שונים בתחומי הכלכלה 1.4

בהקשרים (באזור ובמדינה ,  ביישוב-והאקולוגיה 

 ).רלוונטים

 ).חילוניים-דתיים(בין בעלי אמונות והשקפות שונות  1.5

 .בין קבוצות השתייכות שונות במדינה 1.6
 ).מסגרת חברתיתבכל (בין מיעוט לרוב  1.7

 : אזרחות

, פישור, ראוי או לא ראוי, הוגנות

, חוקים, הסכמה,  הידברות, גישור

 , רוב ומיעוט, חובות, זכויות

 .סובלנות, קיום-רב

 : סוציולוגיה

 . התחשבות הדדית, יחיד וחברה
 

   ?וכיצד ניתן להגדירן, מהן הבעיות או הסוגיות 1.8

   ?מה קדם להיווצרות הבעיה או להיווצרות הסוגיה-

   ?מה נעשה בקשר לבעיה או לסוגיה עד כה-

 



 
באיזה אופן מתמודדים עם הבעיות ועם  .2

 ?הסוגיות ופותרים אותן

 אבני יסוד 

 .דות ולימודןעל בסיס היכרות עם העוב-

על ידי בדיקת מקור המידע ועל ידי הסתמכות על -

 .מידע אמין

 .על ידי הבחנה בין עובדות לדעות-
ל ידי התייחסות מעריכה נטולת דעות קדומות ע-

 .וסטריאוטיפים

מתוך הבנה שאלימות , על ידי מתן כבוד לזולת ולאחר-

 .אינה דרך לפתרון בעיות

 .על ידי גילוי יחס של סובלנות-
 ?על ידי זיהוי של נקודות מפגש ליצירת מכנה משותף-

 : אזרחות

כבוד לזולת וכבוד (כבוד האדם 

 ראוי , סובלנות, )לדעה אחרת

, מניעת אלימות, ראוי-או לא

, הסכמה, גישור, פישור, הוגנות

 . חוקים, זכויות וחובות

 

   .וגישורפשרה , הסכמה, ויתור, באמצעות הידברות-

   .על ידי בחינת נקודות ראות שונות וחלופות שונות-

ביחס , על ידי נכונות לשנות דעות קודמות אישיות-

 .לאחרים

  

 אל -מה ששנוא עליך : "ל"על ידי הבנת מאמר חז-

,  בהקשר לשמירת זכויות האדם-" תעשה לחברך

 .לחקיקת חוקים ולקביעת תקנות

  

 
 



 

 :מודולה ה
 המסדירים את חיי החברה  חברתיות וארגונים מוסדייםמערכות
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מערכות חברתיות בסביבה  .1
 שבה 

                חיים הלומדים

1.2-1.1, 
1.5-1.4 

 

1.3 - 

ארגונים מוסדיים המסדירים  .2
 את 

חיי החברה ביישוב                
 ובסביבתו

- 2.3-2.1 

2.10-2.7 

2.6-2.4 

2.10-2.9 

הרשות המקומית למען  .3
 התושבים

- - 3.6-3.1 

 4.4-4.1 4.4 - ארגוני מתנדבים ביישוב .4

 
 
 אבני יסוד מערכות חברתיות בסביבה שבה חיים הלומדים .1

 ?מה מאפיין את התא המשפחתי כמערכת חברתית 1.1

, ההרכב החברתי: מבחינת(כיצד פועלת המסגרת 

דרך , סמכויות ואחריות, חלוקת התפקידים, המבנה

יחסי , חוקים ונהלים, זכויות וחובות, קבלת החלטות

אינטרסים , יחיד וחברה, שינויים ותמורות, גומלין

 ).משותפים

מה מייחד את התא המשפחתי של כל אחד ושל כל  1.2

 ?מה שונה? מה משותף לכולם? אחת מהלומדים

התייחסות  גם -נוסף למרכיבים שנזכרו לעיל (

למנהגים , למסורת ולמורשת, לאורחות החיים

לשיח המשפחתי , ולמסגרות הבילוי בשעות הפנאי

 ).ולנורמות

הספר -בבית, איך פועלת חברת הילדים בכיתה 1.3

 ?כמערכת חברתית

מהו מקומו של הפרט במערכות החברתיות ומהי  1.4

 ?חובת המערכת כלפי הפרט

 : סוציולוגיה

צורכי החברה וצורכי , יחיד וחברה

שרי ק, מערכות חברתיות, יחיד

 .סולידריות חברתית, גומלין

 : אזרחות

כללים , חובות, זכויות אדם

, ראוי-ראוי או לא, וחוקים

, גישור(הידברות , הוגנות, אחריות

 ).  הסכמה, פישור

 

  י ביטוי הצרכים והרצונות של כל באיזה אופן באים ליד-



, צרכים קיומיים(? פרט ופרט במערכת המשפחתית

צרכים , צורך לכבוד ולשמירה על זכויות ועל חובות

והצורך , חברתיים צרכים אינטלקטואליים-רגשיים

 ).למימוש עצמי

כיצד כל אחד מבני המשפחה מושפע ממערכת  1.5

וא יכול הקשרים במשפחה ומאורח החיים בה וכיצד ה

על השיח ועל האווירה : כגון, להשפיע עליהם

, ועל קשרי הגומלין במשפחה ומחוצה לה, במשפחה

על מימוש , על אורח החיים ועל ההווי המשפחתי

 ?על בילוי שעות הפנאי, זכויות ועל קיום חובות

  

 
 

 ארגונים מוסדיים המסדירים את חיי החברה .2

 ביישוב ובסביבתו

 אבני יסוד 

ילו ארגונים מוסדיים קיימים ביישוב או בסביבה א 2.1

 ?הקרובה

בית , מרפאה, תפילה-בית, ילדים-גן, ספר-בית: כגון

 ).ס"מתנ, תרבות

 ?מה מייחד כל ארגון מוסדי מאלה שהובאו כדוגמה 2.2

, לחלוקת התפקידים, התייחסות למבנה הארגוני(

, לדרך החלטת ההחלטות, לסמכויות ולאחריות

למבנה , למטרות, לחוקים לנהלים ולדרך אכיפתם

 ).הפיזי בהתאמה לתפקוד

: כגון(? מי קהל היעד? לו צרכים היא ממלאהאי 2.3

 ?)מבוגרים וילדים, תושבים ביישוב

אילו מוסדות וארגונים ציבוריים שהם בתחום אחריות  2.4

פועלים ביישוב ובסביבה , )הממשלה(השלטון המרכזי 

, מטרות, תפקוד, סמכויות: מבחינות כגון(? הקרובה

 המקבלת היקף האוכלוסייה, חוקים ואכיפתם, אחריות

 ).החלטת החלטות, שירות

מדוע דווקא ? מאילו יישובים באים לקבל שירות 2.5

 ?מהם

של מוסדות ) או התפרוסת(מהו המיקום הגאוגרפי  2.6

ארציים ,  מקומיים-וארגונים שונים ביישוב ובסביבתו 

 ?מה הסיבות למיקום? אחרים, )ממשלתיים(

 : אזרחות

ראוי או , הוגנות, )אזרחיות(זכויות 

, דמוקרטיה, אחריות, ראוי-לא

 . כללים וחוקים, חובות

 : סוציולוגיה

מוסדי -מבנה ארגוני, חברה-יחיד

קשרי , את חיי החברההמסדיר 

 .גומלין

 : גאוגרפיה

 . ארגון מרחבי

 

  רגון הציבורי כלפי אילו מחויבויות יש למוסד או לא 2.7



 ?ומהן הזכויות של מקבלי השירות? מקבלי השירות

מהן החובות של מקבלי השירות ביחס למוסד או  2.8

שמירה על , תשלום מסים: כגון(, לארגון הציבורי

 -התנהגות נורמטיבית , חוקים ונהלים של הארגון

 ).דיוק, סובלנות, שמירה על ניקיון

  

ת במוסד ציבורי אינו ראוי או מה קורה כאשר השירו 2.9

למי ? אינו הולם את צורכי האזרחים והתושבים

 ?כיצד שומרים על הזכויות לשירות ראוי? פונים

  

באיזה אופן יכולים מבוגרים וילדים להשפיע על שירות 2.10

 בהתארגנות למחאה, בתלונה: כגון, ראוי

  

 
 .במפות יישוביות ואזוריות יש לשלב שימוש 2.6, 2.5, 2.4, 2.1בסעיפים : הערה

 
 

 
 אבני יסוד  הרשות המקומית למען התושבים .3

 ?מה מייחד את הרשות המקומית כארגון מוסדי 3.1
המבנה , מבחינת המטרות (?כיצד פועלת הרשות

, הסמכויות והאחריות, הארגוני וחלוקת התפקידים

דרך החלטת , חקיקת חוקי עזר עירוניים ואכיפתם

הקצאת ,  של תכנון היישובהחלטות בתחומים

שירות , ארגון החיים, החלטה על התקציב, משאבים

ובאיכות , בתברואה, בתרבות,  בחינוך-לתושבים 

 ).החיים

כיצד באים לידי ביטוי עקרונות הדמוקרטיה בשלטון  3.2
, למועצה, בחירות לרשות היישוב:  כגון,המקומי

, ועדת ביקורת, קבלת החלטות במועצה נבחרת

שיתוף נציגי הציבור בוועדות , נציבות לתלונות הציבור

להבעת זכות הציבור להבעת דעה ו, יישוביות

 ?התנגדות

כיצד באים לידי ביטוי קשרי הגומלין בין הרשות  3.3
 וכיצד מתייחסת הרשות ?המקומית לבין התושבים

 ?לפניות התושבים ומטפלת בהן

כיצד ובאיזו מידה באה לידי ביטוי אחריות  3.4
התושבים על  הנעשה ביישובם מבחינת איכות 

 חוקי עזר שמירה על: כגון(, החיים ואיכות הסביבה

 ).עירוניים

 : סוציולוגיה

מבנה ארגוני מוסדי המסדיר את 

, קשרי גומלין, אחריות, חיי החברה

 , )חברה-יחיד(

 :אזרחות

, )ואכיפתם(חוקים ,  דמוקרטיה

, אחריות, הוגנות, )ותאזרחי(זכויות 

 . ראוי-ראוי או לא

 



יכולים , מבוגרים וילדים, באיזו מידה התושבים 3.5
: כגון (,להשפיע על תפקודי הרשות המקומית

בפנייה , בכתיבת מכתבים, בפנייה למוקד העירוני

 ?)לנבחרי הציבור

באיזו מידה התושבים שבעי רצון מתפקוד הרשות  3.6
 ?המקומית

? לוקת המשאביםמה ראוי ומה לא ראוי ביחס לח(

ביחס ? לאיכות הביצוע בהלימה לתכנון ולמטרות

ביחס לפתרון בעיות הנובעות ? לאכיפת החוקים

 ?מאינטרסים הפוגעים בטובת הציבור

 

 
 

 אבני יסוד  ארגוני מתנדבים ביישוב .4
אילו ארגוני מתנדבים פועלים ביישוב ובאילו  4.1

 ?תחומים
כיצד הם ? מי אוכלוסיית היעד שלהם? מה מטרתם-

עולים , קשישים(? מאורגנים וכיצד הם פועלים

שמירה על , נזקקים אחרים, חולים ונכים, חדשים

 ).איכות הסביבה

 אילו עדויות וסיפורים אישיים מתארים ומציגים 4.2
 ?)של פרטים ושל קבוצות( התנדבות ביישוב פעולות

 ?מדוע תושבים מתנדבים למען תושבים אחרים 4.3
כיצד יכולים ילדים להיות מעורבים במעשי  4.4

 ,התנדבות במסגרת בית הספר ובמסגרת הקהילה
עזרה , עזרה לקשישים, עזרה לילדים עולים: כגון

מען שמירה על פעילות ל, איסוף תרומות, לילדים נכים

 .הסביבה

 : אזרחות

 ).אזרח, אדם(זכויות , התנדבות

 : סוציולוגיה

, קשרי גומלין, יחיד חברה

 .סולידריות חברתית

 

 


