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 :מודולה ד
 שינויים היו בעבר ויהיו גם בעתיד

 
 ומתהליכים פנימייםשינויים אלה נבעו מתהליכים . ביישובים השונים חלו שינויים מאז הקמתם ועד היום

תהליכים ; תהליכים טכנולוגיים וכלכליים; ארציים ועולמיים,  תהליכים לאומיים והיסטוריים- חיצוניים
 .אידיאולוגיים וחברתיים

 לשמועאפשר ; כמו מבנים,  את השינויים האלה באמצעות עדויות במרחב הפיזי של היישובלראותאפשר 
, ממפות, כגון מתעודות ומסמכים,  ממקורות שוניםלאסוף מידעאפשר ; מעדויות של תושבים ובעלי עניין
 .מתצלומים ומנתונים סטטיסטיים

בדרך זו יתחזקו הקשר ותחושת . הספראיסוף המידע מזמן למידה חוויתית שחלקה מתרחש מחוץ לבית 
 .והשייכות של הלומדים ליישוב ולתושביו

 
 מיפוי הסעיפים במודולה לפי דרגות הכיתה

 
 כיתה ד כיתה ג כיתה ב הסעיפים במודולה

שינויים היו בעבר ושינויים יהיו  .1
 גם בעתיד           

- - 1.8-1.1 

 
 
 אבני יסוד  בעתידשינויים היו בעבר ושינויים ויהיו גם  .1

כיצד נראו היישוב שלנו והסביבה הקרובה לו לפני עשור או  1.1

 ?  שני עשורים

; שטחים פתוחים, מבנים ומבני ציבור, מבחינת פני השטח(

; מלאכה, מסחר,  חקלאות-תחומי התעסוקה ; מקורות המים

הרכב התושבים ואורח חייהם ; אמצעים טכנולוגיים ותחבורה

 ).תרבות ודת, בתחומי חינוך

 

כיצד ? מאז ועד היוםבאילו מן התחומים האלה חלו שינויים  1.2

 ?הם באים לידי ביטוי

 

  ?גורמים העיקריים לשינוייםמהם ה 1.3

מה חושבים התושבים על השינויים שחלו במהלך שנים אלה  1.4

, גברים, צעירים, מבוגרים, עולים חדשים, ותיקים(? ביישוב

 ).עניין שונים-בעלי, ילדים, נשים

 

  :בעתיד הקרובאילו שינויים עשויים להתרחש ביישוב  1.5

בתכנון : כגון, ומתכננתשינויים שהרשות המקומית יוזמת . א

שטחים לרווחת , חינוך, תחבורה,  בנייה-      היישוב 

 , הציבור

 ?תרבות,       אוכלוסייה

שינויים המושפעים מאירועים וממגמות בארץ ומגמות . ב

 -כלל

, בביטחון, בתעסוקה, בפיתוח הטכנולוגי:  כגון-      עולמיות 

 ?ת הפנאיבאורח החיים ובבילוי שעו,       בכלכלה

 

 : אזרחות

-רב, )שייכות, זהות(חברה -יחיד

כבוד לזולת (כבוד האדם , קיום

 ,)וכבוד לדעה אחרת

 : אקולוגיה

האדם משפיע על הסביבה מושפע 

הכול , ממנה ואחראי  על התוצאות

 ,קשור בכול

 : גאוגרפיה

, ארגון מרחבי, מקום, סביבה

תהליכי , תופעות, פרשנות מרחבית

, ת�ֲחָברו, השתנות תופעות(שינוי 

 .קשרי גומלין, )וסביבות

 : סוציולוגיה

של , של הפרט(אחריות , צורכי חברה

 .החברה ושל ארגונים

 : היסטוריה

מורשת , התמודדות, ראשוניות

 .תרבותית
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מה יכולה להיות השפעת השינויים האלה על היישוב ועל  1.6

 ?לחיוב ולשלילה, תושביו

  

   ?מהי דעת התושבים ביישוב על השינויים העתידיים 1.7

בהכנסת , כיצד אפשר להתחשב בערכים הקשורים למורשת 1.8

, במישור האישי( בהווה ובעתיד -שינויים ביישוב ובסביבתו 

 ?)בית ספרי ובמישור היישוביבמישור ה

  

 
 . אפשר להיעזר במפות יישוביות1.1בסעיף : הערה

 

 
 


