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 חומרי עזר להוראה ולהערכה על פי מיקוד הלמידה לחטיבת הביניים לשנת תשפ"א
 

לתכנון הצעות זה במסמך מופיעות מרחוק, ולמידה פנים אל פנים למידה של מעורבת לעבודה להיערך מנת                  על
מעבר של למציאות בהתאם שידרשו ושינויים השנה במהלך הלמידה היקפי של צמצום בחשבון הלוקחות                ההוראה

  מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה.

 במיקוד לשנה זו, נדרש המורה ללמד נושאים שהוגדרו כחובה בהיקף של  24 שעות, נושאים אלו מודגשים.
על שעות, 16 של בהיקף ילמדו והעמקה), להרחבה ונושאים ליבה (נושאי הלימודים תוכנית כלל מתוך נוספים,                  נושאים

  פי בחירת המורה ושיקולי צוות בית הספר.
 עם זאת, ככל שיותיר הזמן ועל פי שיקול דעתו של המורה, מומלץ להעמיק ולהרחיב בכלל הנושאים בשל חשיבותם.

 
 

 המלצות חומרי עזר למורים א. נושאי ליבה -  42 שעות
 להוראה מעורבת

 הצעות להערכה חלופית 

  חומרי העשרה מצגות שידורים 

 מהי מדינה ומה הם תפקידיה?

 א. היסודות לקיומה של מדינה

 (שטח, אוכלוסייה, שלטון, ריבונות,

 הכרה בינלאומית).

 ב. דרכים לפיהן מוקמות מדינות: הגדרה

 עצמית, הכרזה על עצמאות, הענקת

 עצמאות, הכרה בינלאומית.

 ג. הזכות להגדרה עצמית כולל המושגים:

 לאום, לאומיות וקבוצה אתנית.

 מדינה
 וגבולות

 מדינה
 וגבולות

 כ"ט בנובמבר
 ותוכנית החלוקה

-  

 

 

 

 

 

 

 - התלמיד יחקור כיצד
 קמה מדינת ישראל.

 - התלמיד יחקור כיצד קמו
 מדינות המוצא של הוריו

 /סבו/סבתו.

 זיקות שונות ביחסי עם ומדינה

 א.  אזרח ואזרחות.

 ב. הבחנה בין השתייכות לאומית

 להשתייכות אזרחית.

 ג. המעמד המשפטי של האוכלוסייה:

 אזרחים, תושבים ואחרים (זכויות

 וחובות)

 ד. קשרים ביחסי עם, אזרח ומדינה.

 ה. סוגי מדינות מבחינת ההרכב הלאומי.

 יחידת לימוד  
 בסוגיות אזרחיות
 לאור הסדרה

 "עבודה ערבית" -
 מט״ח

 

 - התלמיד יחקור את
 ההשתייכות הלאומית

 והאזרחית של בני
 משפחתו לאורך 3 דורות.
 - התלמיד יחקור 2 ארצות

 מוצא של בני משפחתו
 וינתח את ההרכב הלאומי

 שלהן.
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https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/citizenship-9th-grade-1322/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/citizenship-9th-grade-1322/
https://www.dropbox.com/s/4blihvtik954zii/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%204%209-10%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%9E%D7%94%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%2B%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%206.7.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94_5.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4blihvtik954zii/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%204%209-10%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%9E%D7%94%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%2B%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%206.7.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94_5.pptx?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=i7519Ucsw50
https://www.youtube.com/watch?v=i7519Ucsw50
http://citizenship.cet.ac.il/ArabLabor/
http://citizenship.cet.ac.il/ArabLabor/
http://citizenship.cet.ac.il/ArabLabor/
http://citizenship.cet.ac.il/ArabLabor/
http://citizenship.cet.ac.il/ArabLabor/
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 מדינת ישראל כמדינת הלאום

 היהודי

 א. הכרזת העצמאות.

 ב. ארץ ישראל ומדינת ישראל

 (בעיית הגבולות)

 ג. ישראל כמדינה יהודית: חוקים,

 מוסדות וסמלים. (3 חוקים, 2

 מוסדות,   2 סמלים לבחירת

 המורה).

 ד. הקשר עם יהדות התפוצות –

 חוק השבות.

 ה. מיעוטים לאומיים ודתיים

  (הרכב

 האוכלוסייה בישראל, כולל זכויות

 המיעוט)

 הרקע
 להקמת
 מדינה

 
 חוק השבות

 וחוק
 האזרחות
 וסמלי
 המדינה

 
 ישראל
 כמדינה
 יהודית
 ומוסדות
 המדינה

 הרקע
 להקמת
 מדינה

 
 חוק השבות

 וחוק
 האזרחות

 וסמלי
 המדינה

 
 ישראל
 כמדינה
 יהודית
 ומוסדות
 המדינה

 הכרזת העצמאות

 חדשות 2 מאחורי
 הקלעים של הכרזת

 העצמאות

 הקראת מגילת
 העצמאות המלאה -

 בן גוריון 1948

 יחידת לימוד בנושא
 זהותם של צעירים
 ישראלים לאור
 סרטונים, מט”ח

 מערך שיעור: עם
 הגב לים? ישראל

 והתפוצות

 - התלמיד יכתוב דרכים
 לחיזוק הקשר עם יהודי
 התפוצות ויבצע בפועל

 את אחת הדרכים.
 - לבחור באחת המדינות

 ממנה עלו יהודים לישראל
 ולחקור את אורח חייהם
 בתפוצות ואת מאפייני

 העולים.

 הדמוקרטיה בהשוואה למשטרים לא

 דמוקרטיים

 א. כיצד מגיעים השליטים לשלטון?

 ב. מהו מקור החוק?

 ג. מהו מעמד השליטים ומהי מידת ריכוז

 הכוח אצל השליטים?

 ד. מגבלות הדמוקרטיה במאבקיה עם

 משטרים אחרים.

   
 יחידת הוראה

 בנושא: השתלבות
 יהדות אתיופיה

 במדינת ישראל,
 אגף א' לפיתוח

 פדגוגי ואזרחות,
 משרד החינוך

 יחידת הוראה
 בנושא צרכנות

 נבונה ואזרחות -
 מגנים על הזכות

 להגינות - המועצה
 הישראלית

 לצרכנות, משרד
 החינוך

 יחידת הוראה
 בנושא לומדים עם

 "עבודה ערבית"
 (בעברית ובערבית)-

 מט"ח והאגודה
 לזכויות האדם

 מצגת
 אינטראקטיבית

 - התלמיד ישווה את
 המשטר במדינת ישראל
 למדינה אחרת בעולם
 בהתאם לקריטריונים

 בפרק.
  

 ערכים ועקרונות המשטר הדמוקרטי

 ערכי היסוד של הדמוקרטיה- חירות

 ושוויון - מבוססים על תפיסה המכירה

 בכבודו ובערכו של האדם כאדם.

 

 כבוד
 זכויות
 האדם-
 הזכות
 לכבוד,
 הזכות
 לחירות
 ונגזרותיה

  

 עקרונות הדמוקרטיה

 א. היכרות בסיסית עם עקרונות

 הדמוקרטיה (שלטון העם, הכרעת

 
 שלטון החוק
 והכרעת רוב

 
 זכויות
 האדם
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https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/citizenship-9th-grade-13223/
https://www.dropbox.com/s/o871w2ewkp8eupk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%204%2010-11%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9B%D7%98%27%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%20%2B%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%206.7.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o871w2ewkp8eupk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%204%2010-11%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9B%D7%98%27%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%20%2B%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%206.7.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o871w2ewkp8eupk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%204%2010-11%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9B%D7%98%27%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%20%2B%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%206.7.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t07y9wjzss6eo2a/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2011-12%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%2B%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t07y9wjzss6eo2a/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2011-12%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%2B%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t07y9wjzss6eo2a/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2011-12%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%2B%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t07y9wjzss6eo2a/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2011-12%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%2B%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t07y9wjzss6eo2a/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2011-12%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%2B%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uncyiuqqmzh2auk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2012-13%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9B%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uncyiuqqmzh2auk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2012-13%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9B%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uncyiuqqmzh2auk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2012-13%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9B%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uncyiuqqmzh2auk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2012-13%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9B%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94_4.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uncyiuqqmzh2auk/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F%201%2012-13%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%98%27%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%9B%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%90%D7%99%2028.6.20%20%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94_4.pptx?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=DnsB8uH-FwA
https://www.youtube.com/watch?v=yNole2_Y6mo
https://www.youtube.com/watch?v=yNole2_Y6mo
https://www.youtube.com/watch?v=yNole2_Y6mo
https://www.youtube.com/watch?v=yNole2_Y6mo
https://www.youtube.com/watch?v=yNole2_Y6mo
https://www.youtube.com/watch?v=p5MHjzC2OCw
https://www.youtube.com/watch?v=p5MHjzC2OCw
https://www.youtube.com/watch?v=p5MHjzC2OCw
https://www.youtube.com/watch?v=p5MHjzC2OCw
http://www.civic.cet.ac.il/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA/
http://www.civic.cet.ac.il/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA/
http://www.civic.cet.ac.il/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA/
http://www.civic.cet.ac.il/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA/
http://www.yesodot.org.il/article/1272/2380/
http://www.yesodot.org.il/article/1272/2380/
http://www.yesodot.org.il/article/1272/2380/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/ezrhot_bynim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/ezrhot_bynim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/ezrhot_bynim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/ezrhot_bynim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/ezrhot_bynim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/ezrhot_bynim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/ezrhot_bynim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tzarchanut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/avodaaravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/avodaaravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/avodaaravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/avodaaravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/avodaaravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/avodaaravit.pdf
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76d4b732-f6d5-406a-a5ed-2dc5ae987f9a&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76d4b732-f6d5-406a-a5ed-2dc5ae987f9a&lang=HEB
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Languages=31229&Topics=51569&Classes=31346&page=1
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-29-6-2020/citizenship-9th-grade-1127/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-29-6-2020/citizenship-9th-grade-1127/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-2-6-2020/citizenship-9th-grade-1700/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-2-6-2020/citizenship-9th-grade-1700/
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 הרוב,     שלטון החוק, הגבלת

 השלטון - מתן דוגמאות לבחירת

 המורה).

 זכויות וחובות האדם והאזרח

 ב. היכרות בסיסית עם רעיון זכויות

 וחובות האדם והאזרח (כגון:

 הזכות לקניין, הזכות לכבוד,

 הזכות לחופש הביטוי - מתן

  דוגמאות לבחירת המורה).

 רשויות השלטון בישראל

 

 

 

 

 

 ג. היכרות בסיסית עם רשויות

 השלטון (כנסת, ממשלה, בתי

 משפט - דוגמאות לתפקידי

 הרשויות לבחירת המורה).

 הזכות
 לחיים

 וביטחון,
 הזכות
 לקניין,
 הזכות
 לשוויון

 
 זכויות
 האדם
 והאזרח

 
 התנגשות
 בין זכויות

 
 זכויות
 וחובות
 האדם
 והאזרח

 
 

 הרשות
 המחוקקת

 
 הרשות
 המבצעת
 ושיטת

 הבחירות
 מאפייני יסוד

 לקיום
 בחירות

 
 הפרדת
 רשויות
 והרשות
 השופטת

 להוראת הזכות
 לחיים, ביטחון

 ושלמות הגוף -
 מט"ח

 מצגת
 אינטראקטיבית
 להוראת הזכות
 לקניין - מט"ח

 
 מצגת

 אינטראקטיבית
 להוראת הזכות
 לחופש הביטוי -

 מט"ח

 
 

   ב. נושאים להרחבה והעמקה – 18 שעות

 כתיבת תכנית העמקה ייחודית בית

 ספרית באישור הפיקוח המבוססת

 על הנושאים להרחבה והעמקה

  המפורטים כאן.

 המורה יכול לבחור כל נושא  מתוך

 הנושאים הבאים:

 זכויות האדם והאזרח (נושא מס' 7).

 עקרונות דמוקרטיים (נושאי(8-12 .

  רשויות  השלטון )נושאי 13-15).

 קישורים לחומרים נמצאים באתר מפמ"ר

 אזרחות, בתיק תוכניות לימודים וכן
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https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-2-6-2020/citizenship-9th-grade-1650/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-2-6-2020/citizenship-9th-grade-1650/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-2-6-2020/citizenship-9th-grade-1650/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/citizenship-10th-grade-12th-grade-13452/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/citizenship-10th-grade-12th-grade-13452/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/citizenship-10th-grade-12th-grade-13451/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/citizenship-10th-grade-12th-grade-13451/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/citizenship-10th-grade-12th-grade-13451/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-10/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-10/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-11/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-11/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-11/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-11/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-9/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-9/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-9/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/citizenship-9-grade-24-4-9/
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76d4b732-f6d5-406a-a5ed-2dc5ae987f9a&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76d4b732-f6d5-406a-a5ed-2dc5ae987f9a&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76d4b732-f6d5-406a-a5ed-2dc5ae987f9a&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76d4b732-f6d5-406a-a5ed-2dc5ae987f9a&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e00bc81d-cb20-4279-91d0-615795cccaec&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e00bc81d-cb20-4279-91d0-615795cccaec&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e00bc81d-cb20-4279-91d0-615795cccaec&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e00bc81d-cb20-4279-91d0-615795cccaec&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=767dc874-9c78-4e45-aa57-6c23088e3f15&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=767dc874-9c78-4e45-aa57-6c23088e3f15&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=767dc874-9c78-4e45-aa57-6c23088e3f15&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=767dc874-9c78-4e45-aa57-6c23088e3f15&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=767dc874-9c78-4e45-aa57-6c23088e3f15&lang=HEB
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 בספרי הלימוד המאושרים על ידי משרד

 החינוך.

 זכויות וחובות האדם והאזרח

 הזכות לשוויון

 א. שוויון זכויות פוליטי: זכות שווה לבחור

 ולהיבחר, הזכות למחאה/ביקורת, הזכות

  להתארגן/להתאגד (= זכויות האזרח).

 ב. שוויון בפני החוק.

 ג. שוויון בזכויות החברתיות (שוויון

  הזדמנויות).

 

 זכויות האדם

  זכויות בסיסיות (טבעיות(:

 א.  זכותו של האדם לחירות אישית.

 ב. הזכות לחיים וביטחון.

 ג. הזכות לכבוד.

 ד. הזכות לפרטיות.

 ה. חופש הביטוי.

 ו. חופש המצפון.

 ז. חופש התנועה.

 ח. חופש ההתארגנות.

 ט. חופש הדת.

 י. הזכות להליך הוגן.

 יא. הזכות לקניין.

 יב. חופש העיסוק.

 חובות האדם והאזרח

 חובות האדם

 א. הכרת ערך האדם כאדם.

 ב. התחשבות בצורכי הזולת וגילוי

 סובלנות לדעותיו.

 ג. האחריות המוטלת על האדם לקביעת

 גורלו וגורל מדינתו במשטר הדמוקרטי.

 חובות האזרח

 ד. ציות לחוק

 ה. תשלום מיסים

 סרטון בנושא מרטין  
 לותר קינג מתוך

 מהדורה עולמית -
 חינוכית

 

 - התלמיד יחקור את
 מערכת הבחירות

 האחרונה שהתקיימה
 במדינת ישראל- בין היתר

 התלמיד יתייחס גם
 לפרמטרים הבאים: מספר

 בעלי זכות הבחירה,
 מספר הבוחרים בפועל,
 האם התקיימו מחאות

 לפני הבחירות? אם כן, מי
 הנהיג אותם ובאילו

 נושאים? כמה מפלגות
 התמודדו בבחירות? האם

 היו מפלגות חדשות?
 

 - התלמיד יגדיר את
 זכויות האדם וידגים כיצד
 כל זכות באה לידי ביטוי
 במדינת ישראל, בבית

 הספר, בעיר מגוריו ועוד.
 

 - המורה יציג לתלמיד
 כתבות מהעיתון או

 משודרות, התלמיד יזהה
 וינמק כיצד באות לידי
 ביטוי זכויות האדם

 בכתבות אלה.
 

 - התלמיד ידגים כיצד הוא
 ממלא את זכויות האדם
 במסגרת הכיתה, בית

 הספר, המשפחה ועוד. 
 

 -התלמיד יראיין את אחד
 מבני משפחתו ויבדוק
 כיצד באות לידי ביטוי

 חובותיו כאזרח במדינת
 ישראל.  
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https://www.youtube.com/watch?v=dBMWWFgoW_U
https://www.youtube.com/watch?v=dBMWWFgoW_U
https://www.youtube.com/watch?v=dBMWWFgoW_U
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 ו. שירות צבאי

 ז. מעורבות בחיים הציבוריים

 נושאים לדוגמא

 באילו תחומים ניתן לממש את●

 השוויון ובאילו תחומים לא ניתן

 לעשות זאת, ומדוע?

 מהם גבולות החירות? חירות●

 הזולת וכבודו, ביטחון הציבור.

 עקרון הכרעת הרוב

 א. השיטה הבסיסית לקבלת החלטות -

 באמצעות הכרעה על פי רוב.

 ב. החלטות הרוב מחייבות את כולם, גם

 את המיעוט.

 ג. הרוב בהחלטתו חייב להתחשב בערכי

 היסוד של הדמוקרטיה של כולם ולשמור

 על הזכויות הבסיסיות של הפרט ושל

  המיעוט) קבוצות אתניות).

 -התלמיד יחקור כיצד בא   
 לידי ביטוי עקרון הכרעת

 הרוב במדינת ישראל ב-4
 תחומים שונים ויציג
 דוגמאות למימושו.

 

 שלטון החוק

 א. כפיפות רשויות השלטון והאזרחים

 לחוק.

 ב. חוקה, חוקי יסוד וחוקים:

 החוקה כמגינה על ערכי●

 היסוד של הדמוקרטיה.

 תפקידם של חוקים●

 בחברה ובמדינה.

 סיבות לשינויים ותיקונים●

 בחוק.

 נושאים לדוגמא

 חוקה בישראל, בעד ונגד.

 גבולות הציות לחוק.●

 - יחידת הוראה  
 בנושא אחריות
 לזולת ולחברה
 חינוך לבטיחות
 בדרכים - אגף

 זהירות ובטיחות
 בדרכים - משרד

 החינוך

 - התלמיד יבחר חוק/ חוק
 יסוד בתחום המעניין אותו
 ויסביר כיצד הוא מגן על
 ערכי הדמוקרטיה, מה

 תפקידו של חוק זה והאם
 היו תיקונים בחוק, אם כן,
 מה הם ומדוע החוק תוקן.

 
 -התלמיד יבחר מדינה

 אחת שיש בה חוקה- יציג
 את הכתוב בחוקה ויחבר

 למושגים באזרחות.

 מעורבות האזרחים במשטר דמוקרטי

 א. עקרון שלטון העם/שלטון יציג כולל

 משאל עם.

 ב. השתתפות בבחירות.

 סרטון בנושא  
 פמיניזם מתוך

 מהדורה עולמית -
 חינוכית

 

 - התלמיד יציג את חוק
 יסוד משאל עם הקיים

 במדינת ישראל.
 - התלמיד יבחר מדינה

 שבה התקיימו משאלי עם,
 יציג שני משאלי עם
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 ג. פעילות במפלגות, תנועות וקבוצות

  לחץ שונות (כולל קבוצת אינטרס).

 ד. הבעת דעה, מחאה וביקורת על

 השלטון באמצעות כלים שונים (למשל,

  מכתב למערכת והפגנות).

 שהתקיימו בה לאחרונה
 ואת הסיבה שבגינה

 הוחלט לקיימם.
 

 -התלמיד יבחר מחאה
 שהתקיימה במדינת
 ישראל, יתאר אותה

 בקצרה ויתייחס
 לקריטריונים שונים,

 ביניהם- מי הנהיג את
 המחאה, כיצד התבצעה
 המחאה, האם המחאה

 התקיימה בהתאם לעקרון
 שלטון החוק, כמה זמן
 נמשכה המחאה האם
 המחאה השיגה את

 מטרותיה?
 

 -לקיים בכיתה בחירות-
 בהתאם למפלגות

 הקיימות במדינת ישראל
 או הקמת מפלגות
 בהתאם לצורכי

 התלמידים. כל קבוצת
 תלמידים תקים מפלגה
 עם מצע ויקיימו בפועל

 בחירות בהתאם לתנאים
 ההכרחיים לקיום בחירות.

 עקרון הגבלת השלטון

 א. הפרדת רשויות.

 ב. פיקוח וביקורת מוסדיים.

 מבקר המדינה ונציב תלונות●

 הציבור- מעמד, סמכויות

  ותפקידים.

 נגיד בנק ישראל.●

 היועץ המשפטי לממשלה.●

 ג. קיומה של אופוזיציה.

 ד. קיומה של דעת קהל.

 -התלמיד יחקור את   
 תפקידו של מבקר

 המדינה. יציג את דו"ח
 מבקר המדינה האחרון

 ויציג 4 מושגים מאזרחות
 הבאים לידי ביטוי בדו"ח.

 - התלמיד יבדוק אילו
 מפלגות שייכות

 לאופוזיציה ויחקור מדוע
 הן נמצאות באופוזיציה.

 

 תפקידיהם של אמצעי התקשורת בחברה

 דמוקרטית

 א. מתן מידע מהימן ומלא לציבור על

 המתרחש בארץ ובעולם, בכלל זה על

 דרכי התפקוד של רשויות השלטון

 השונות ושל הנציגים הנבחרים (זכות

 הציבור לדעת).

 - התלמיד יבחר 4 כתבות   
 וינתח מה הן תפקידי

 התקשורת בכל כתבה.
 

 -התלמיד יבחר 2
 פרסומים מהתקשורת

 וינתח האם היו לפרסומים
 אלו השפעות על החברה
 ו/או השלטון בשבועות

 שלאחר מכן.
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 ב. במה לפרשנות להבעת דעות שונות

 הרווחות בציבור (חופש הביטוי).

 ג. מכשיר להגנה על זכויות הפרט.

 ד. הכוח של אמצעי התקשורת והשפעתם

 על החברה והשלטון.

 נושאים לדוגמא

 עצמאותם ואי תלותם של●

 אמצעי התקשורת בחברה

 דמוקרטית.

 ההתנגשות בין חופש הביטוי●

 וזכות הציבור לדעת לבין הגנה

 על ביטחון המדינה וצנעת

 הפרט.

  הכנסת - הרשות המחוקקת

 א. הכנסת כמייצגת את העם.

 ב. הכנסת כרשות מחוקקת - תהליך

  החקיקה.

 ג. הכנסת כמבטאת את עקרון הרוב –

 קואליציה, אופוזיציה. קבלת חוקים ברוב.

 ד. הכנסת כמנגנון מפקח - שאילתה,

 הצבעת אי אמון, חוק התקציב, ועדות

  חקירה.

 ה. שיטת הבחירות בישראל.

 -התלמיד יבחר באחד   
 מתפקידי הכנסת וידגים

 כיצד הכנסת ממלאת אותו
 בפועל.

 
 - התלמיד יצור מפה של

 מפלגות הקואליציה
 ומפלגות האופוזיציה.

 יכתוב את המצע של שתי
 מפלגות מהקואליציה

 ושתי מפלגות
 מהאופוזיציה. 

  הממשלה - הרשות המבצעת

 א. הרכבת הממשלה על פי עקרון הכרעת

 הרוב.

 ב. הממשלה כגוף שלטוני - מחליט,

  סמכויות ותפקידים.

 ג. תקציב המדינה כמכשיר לביצוע

 פעולות הממשלה.

 ד. אחריות הממשלה )מיניסטריאלית

 וקולקטיבית( - הגבלת השלטון.

 -שחזור הרכבת הממשלה   
 האחרונה.

 
 -יצירת מפה של ממשלת

 ישראל הנוכחית כולל
 תאור קצר של מצע כל
 מפלגה ושל כל בעל

 תפקיד. 
 

 -הדגמת תפקידי
 הממשלה מתוך פעולותיה

 בחודשים האחרונים.

 -קיום משפט מבוים באחד     מערכת בתי משפט - הרשות השופטת
 הנושאים העומדים על
 סדר היום או בנושא

 מתחום חיי היום יום של
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 א. תפקיד המערכת המשפטית באכיפת

 החוק וביישוב סכסוכים למיניהם.

 ב. הערכאות השונות וסמכויותיהן (בתי

 משפט, בתי  דין דתיים, בתי דין צבאיים

  ובתי דין לעבודה).

 ג. חשיבות המערכת המשפטית כמגנה

 על זכויות הפרט מול רשויות השלטון

 (בג"ץ-  בית המשפט העליון בשבתו כבית

  דין גבוה לצדק).

 התלמידים כמו: תלבושת
 אחידה.

 
 -התלמיד יציג מקרה
 שהגיע לאחד מבתי

 המשפט- יתאר את מקום
 בית המשפט והערכאה,
 הצדדים, תאור הארוע,
 נימוקי הצדדים, החלטת

 בית המשפט.
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