
 אנחנו אזרחים במדינת ישראל: הציר
 'מודולה א

 
 אבני יסוד  אני וקבוצות חברתיות ביישוב ובסביבתו .4

מאילו שכונות או אזורים מגיעים התלמידים לבית  4.1

 ? הספר שלנו

? מי הם התושבים בשכונות או באזורים האלה

משפחות ; דתיים; חילוניים; ותיקים; עולים חדשים(

 ?)ערבים;  יהודים;מבוגרות; צעירות

לאיזו קבוצה או קבוצות ביישוב אני ומשפחתי  4.2

 ?משתייכים

 ?אילו קבוצות אוכלוסייה יש ביישוב שלנו 4.3
 ?מה מאפיין או מה מייחד אותן

אילו קשרים הן מקיימות ? מהו אורח החיים שלהן

 ?ביניהן
באיזו מידה קיימים קשרים בין הקבוצות השונות 

 ? ובאיזה הקשר

, מבוגרים, צעירים, עולים, ותיקים: קבוצות כגון(

 ).דתיים, חילוניים, קשישים
אילו קבוצות חברתיות נמצאות מחוץ ליישוב שלנו  4.4

לאילו עדות או , מה מייחד אותן, באילו יישובים(

 ?)לאומים הן משתייכות

או , של כיתתי, מהם הקשרים שלי ושל בני משפחתי 4.5

של תושבים מהיישוב שלנו עם אנשים ביישובים 

 ?שמחוץ ליישוב שלנו

 : אזרחות

, )זהות, השתייכות(יחיד וחברה 

 ,קיום-רב, היחס לשונה ולחריג

 . סובלנות, כבוד האדם

 : סוציוליגה

 .קשרי גומלין, התחשבות הדדית

 : גאוגרפיה

השתנות של תופעות , ארגון מרחבי

 .  חברתיות
 

 
 .ומלץ להיעזר במפות יישוביות ואזוריות מ4.4, 4.3, 4.1בסעיפים : הערה

 
 

 'מודולה ב
 
 ?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-

בקהילות חברתיות אחרות וכן במסגרות ו

 .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 , )ייכותקבוצות השת, שייכות, זהות(

 ומיעוט

 

 לחיות בסביבות משתנות: הציר
 'מודולה א

 
 אבני יסוד  תופעות בסביבה שמחוץ ליישוב .2

אילו תופעות אפשר לזהות בסביבה שמחוץ ליישוב  2.1

 ?מה מייחד כל אחת מהן? )באזור, בחבל( 

, תופעות הקשורות לפעילות האדםאילו מהן הן  2.2

, יישובים עירוניים או יישובים כפריים: תופעות כגון

מרכזי , שטחים לתעשייה ולתעסוקה, נתיבי תחבורה

, לייעור, שטחים לחקלאות, רכזים לתיירותמ, קניות

אילו מהן ? אירועי ספורט, יישוב חדש, שכונות חדשות

צורות , )נחל, ים(גופי מים : כגון, תופעות טבעיותהן 

 ?בעלי חיים, צמחיית בר, )עמק, הר(נוף 

היכן ממוקמות התופעות בסביבה שמחוץ ליישוב וכיצד  2.3

ייבת שימוש במפת סוגיה זו מח(? הן פרוסות במרחב
 ). האזור

מה היתרונות ומה החסרונות במיקום התופעה ובארגון 

 ? המרחבי שלה

התייחסות לשאלה זו תלויה ביכולתם של : הערה(

 ).הלומדים

במה דומות ובמה שונות התופעות שמחוץ ליישוב מן  2.4

 ?התופעות שבתוך היישוב שבו חיים הלומדים

שרי גומלין בין תושבי היישוב באילו תחומים קיימים ק 2.5

שבו חיים הלומדים לבין תושבים ביישובים השכנים 

 ?בסביבה

, שיתוף: אינטרסים משותפים(אילו קשרי גומלין  2.6

 :אקולוגיה

האדם משפיע , הכול קשור בכול

על הסביבה מושפע ממנה ואחראי 

 .אותלתוצ

 : גאוגרפיה

, )שונות במרחב(ארגון מרחבי 

סביבה טבעית וסביבה שהיא 

קשרי גומלין , מעשה ידי האדם

שונות מרחבית , )סביבה-אדם(

שונות בין קבוצות שונות (

תפרוסת של , קיום-רב, )במרחב

, תופעות במרחב  והקשרים ביניהן

 .אזור, מיקום

 : כלכלה

 קביעת סדרי עדיפות

 : אזרחות

כבוד לזולת ולדעות (דם כבוד הא

, פישור, גישור, הידברות, )אחרות

 הוגנות, הסכמים

 : סוציולוגיה

 .התחשבות הדדית, צורכי חברה
 



קיימים בין תושבי היישוב שבו חיים ) קונפליקטים

מרכזי : כגון, הלומדים לבין תופעות ומרכיבים בסביבה

מרכזי ,  ונופשמרכזי ספורט, שטחי תעסוקה, קניות

,  שטחים פתוחים-משאבי נוף  , תיירות ותחבורה

 ?נחלים, יערות

 

 .יש לשלב קריאת מפה, 2.4, 2.3בסעיפים : הערה
 
 

 'מודולה ב
 
 אבני יסוד  1שינויים ביישוב ובסביבתו .2

, אילו שינויים מתרחשים ביישוב ובסביבתו בתחומים 2.1

ניצול , הנוף הטבעי, מקורות המים, בינוי ופיתוח: כגון

, בתעסוקה,  קהילתי-בתחום החברתי, משאבים

בסעיף זה אפשר להיעזר במפות ? בהרכב האוכלוסייה

 .מזמנים שונים

ארגונים , ממשלה, רשות מקומית(? מי גרם לשינויים 2.2

 ). אנשים פרטיים, מפעלים, וחברות

מניעים של , תכנון מדיניות( ? מהן הסיבות לכך, מדוע

ובעיות הנגרמות , כורח המציאות וצורך; בעלי עניין

 .מהשינויים

באיזו מידה התחשבו בערכים שנוגעים לשימור אתרים  2.3

ולשימור אתרי נוף , )מבני ציבור, בתי ראשונים(ישוב בי

 ?שמורת טבע, חורשה: כגון, בסביבה

? על מה השפיעו השינויים ועל מה הם עדיין משפיעים 2.4

ביחס לחי , כיוונית ביחס לסביבה הפיזית-התייחסות רב

 : ולצומח וביחס לחברה

 . מנקודות מבט שונות של בעלי עניין. א

, גאוגרפיים, כלכליים, חברתיים: יםמהיבטים שונ. ב

 . היסטוריים ואקולוגיים, אזרחיים

לרווחת בני האדם ולשיפור  לגרום עשוייםשינויים 
  הסביבה

באספקת מזון , בדיור, בתחבורה: כגון, בתחומים שונים

בבילוי , ביכולת הטכנולוגית, שוטפת, באופן סדיר

במתן , בביטחון האישי, בתעסוקה, בשעות הפנאי

 : גאוגרפיה

, ִהשתנות תופעות(תהליכי שינוי 

 ).םֲחָברות וסביבות חיי

 : אקולוגיה

 ,הכול קשור בכול

מושפע , האדם משפיע על הסביבה

אחריות , ממנה ואחראי לתוצאות

, מוסרית לסביבה והתחשבות בה

בזבוז היום משמעו מחסור "

 ". בעתיד

 : כלכלה

, קביעת סדרי עדיפות, משאבים

 .שוויון-שוויון ואי

 : סוציולוגיה

 .חברה-יחיד

 : היסטוריה

 .שימור אתרים

  :אזרחות

 .אחריות
 

                                                           
 -התייחסות לשינויים בסביבות היישוב תהיה במקומות שבהם השינויים משפיעים במידה ניכרת על המתרחש ביישוב  1

 .חברתית ותרבותית, אקולוגית, מבחינה פיזית
 



 . רותים קהילתייםשי

 

לנזקים לסביבה  ליצור בעיות ולגרום עלוליםשינויים 
מפולות וסחף אבנים ,  כגון שיטפונות,ולבני האדם

, רעש, אוויר(זיהום סביבתי , הריסת חוף הים, וחול

סכנה לבריאות התושבים ולקיום , )ריחות רעים

קיטוב , שוויון בחלוקת משאבים-אי, הצמחייה והחי

 .חברתי

 של השינויים האלה התוצאות וההשלכותמהן  2.5

ומה יכולות להיות התוצאות , בסביבות השונות בהווה

באיזו מידה הן משפיעות ? וההשתמעויות מהן בעתיד

משפרות אותה או (על איכות החיים של התושבים 

 ?)פוגעות בה

מהי עמדת התושבים ביישוב וביישובים שכנים ביחס  2.6

 ?צאותיהם ולהשפעתםלתו, לשינויים האלה

 

נוטל ) ילדים ומבוגרים(באיזו מידה כל אחד מאתנו  2.7

 ?אחריות אישית על הסביבה שבה הוא חי

  

    

 

    



 
 דוגמאות לשינויים ביישוב ובסביבתו

סלילת , בניית מוסדות ציבור, בניית שכונה חדשה, פיתוח היישוב: בתחום הבינוי והפיתוח -
 .הצבת אנטנה סלולרית, הקמת מחלף, שים כבי-נתיבי תחבורה 

הזרמת , הזרמת מי נחל בצינור, הטיית אפיק נחל,  בניית מאגר מים:בתחום מקורות המים -
 .שימוש במי קולחין מטוהרים, מי קולחין למקורות מים שפירים

יישור , עקירת מטעים ופרדסים,  כריתת חורש: בסביבה הביוטית-בתחום הנוף הטבעי  -
 .נטיעות וזריעת גידולים חקלאיים, ריית חולכ, גבעות

מחזור , כריית חומרים במחצבה, הקמת מזבלה או אגני חמצון: בתחום ניצול של משאבים -
 .שימוש במי קולחין, התפלת מי ים, חומרים

כניסת , ריבוי טבעי,  הזדקנות אוכלוסיה- שינויים דמוגרפיים :קהילתי-בתחום החברתי -
הקמת מוסדות ,  הקמת מנהל שכונתי-ארגון קהילתי ;  תושביםעזיבת, תושבים חדשים
 .ארגון אירועים ביישוב, בקהילה וביישוב

סגירת , )משרדים, מפעלים בטכנולוגיה מתקדמת( פתיחת אזורי תעסוקה :בתחום התעסוקה -
 .פתיחת אזורי קניות ופעולות כלכליות שונות; פיתוח ענפי תיירות; מפעלים או חנות

 
 . אפשר להיעזר במפות מזמנים שונים2.1יף בסע: הערה

 


