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  האזרחותמקצוע 
  באזרחות  על תוכנית הלימודים

 אמורה לתת מענה ,לבגרות עדכנית במקצוע האזרחותהלימודים התוכנית 

מתמודדת איתן  החברה הישראליתשמורכבות ה האקטואליה בעיותל חינוכי

 רטיים בקרב בני הנוערהדמוקולחזק את הערכים היהודיים ציוניים כיום, ו

   .ישראלב המתבגרים
  

   באזרחות תוכנית הלימודים מטרות

מבוססת על התפיסה שיש לחנך את התלמידים  תוכנית הלימודים באזרחות

  . מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתב לאזרחות

  התוכנית הן:העל של טרות מ

משטר ינים המאפיערכים ו ,יםמושג לגבי והבנה להקנות לתלמידים ידע •

   .והקשיים והמגבלות של כוללדמוקרטי 

שמדינת ישראל היא מדינה  למודעות והבנהלחנך את התלמידים  •

  המורכבות הכרוכה בכך.ו ,יהודית ודמוקרטית

ם ערכיהעם  תחושת שייכות והזדהותלפתח בקרב התלמידים  •

שבמסגרתה הם אמורים לממש  ,החברה הישראלית שלהדמוקרטיים 

  הטמון בהם.  את  הפוטנציאל

 ואחראים להיות אזרחים פעילים מעורבים רצוןלעורר בתלמידים  •

  להגן עליו.  ותנוכונ דמוקרטי במדינת ישראלהלמשטר  החשים מחויבות
  

  מקצוע האזרחותבלימוד  העקרונות המנחים

משתי  פרסת המקצועות אחרים בבישל לימוד מקצוע האזרחות שונה מלימוד 

  סיבות עיקריות והן:

ע האזרחות עוסק בנושאים אקטואליים אליהם נחשפים התלמידים מקצו •

  ממקורות שונים כמו: אמצעי התקשורת, ביה"ס, משפחה וחברים.
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בלתי ידע מושגים ו רוכשיםהחשיפה של התלמידים לאקטואליה הם מ •

  באזרחות באופן לא מסודר.מבוסס 

לת בע ליצור הוראה שיטתית ומסודרת תוכנית הלימודים מאפשרת, פיכךל

במקצוע  שאמורה להביא אותם להבנת נושאי הלימוד משמעות לתלמידים

להשיג כדי  ם וכללי ההתנהגות בחברה דמוקרטית.הערכי ולהפנמת האזרחות,

  על המורים ללמד את מקצוע האזרחות על פי העקרונות הבאים:  יעדים אלו

קריאת  באמצעותלשלב נושאים אקטואליים בהוראת מקצוע האזרחות  •

  . באינטרנטגלישה ו צפייה בטלוויזיההאזנה לתוכניות רדיו, ם, עיתוני

ליצור הוראה פעלתנית בקרב התלמידים באמצעות: דיונים, הרצאות,  •

  ועוד. אורקוליים שימוש באמצעי התקשורת ואמצעים

להמחשת  התלמידיםלהשתמש באירועים ומצבים מתוך חיי החברה של  •

  הנושאים במקצוע האזרחות.

  

  ורהעל המדריך למ

  המדריך למורה נועד לאפשר לכם המורים: 

להרחיב את ההסבר בנושאים מסוימים שיש בספר באמצעות הסברים  •

  מפורטים המופיעים באתרים שונים באינטרנט. 

להמחיש את נושאי הלימוד בספר באמצעות צפייה בסרטוני המחשה  •

  שונים המופיעים באינטרנט. 

בה והמחשה של הנושאים השונים שילוב של חומר הלימוד בספר יחד עם הרח

  יתרמו לתלמידים להבין טוב יותר את חומר הלימוד.
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  ודמוקרטית ישראל מדינה יהודיתמדינת 

  היסודות לקיומה של מדינה - 1פרק 
  מורחב הסבר - היסודות לקיומה של מדינה

95%D7%AA_%D7%9C%D7http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%
%9B%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%98'/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%9
4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7
%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94   

  

  
  הסבר מורחב - מהי מדינה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94   
  

  
  סרטון - היסודות לקיומה של מדינת ישראל
https://www.youtube.com/watch?v=lj30WTJqtqk   

  

  
  הסבר מורחב - ישראל גבולות מדינת

D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7http://he.wikipedia.org/wiki/%
%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C   

  

  
  סרטון - גבולותיה של ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=K7wc98QTiBg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=0OV_8HiO1HA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ru3eIJhmmSM   
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  לקראת הקמתה של מדינת ישראל – 2פרק 
  

  סרטון - שראלהרקע ההיסטורי להקמת מדינת י
https://www.youtube.com/watch?v=_YvbzN18gME   

  

  סרטון - הציונותהגורמים לצמיחת 
https://www.youtube.com/watch?v=Cw8ogUNMcf0   

  
  סרטון -הקונגרס הציוני

https://www.youtube.com/watch?v=KEDK61TknUM   

  

  סרטון - הצהרת בלפור
https://www.youtube.com/watch?v=OYDgWJqqtY8   

  

  סרטון - רד הערבי והצהרת בלפורהמ
https://www.youtube.com/watch?v=3DZIznTZsY4   

  

  סרטון - תוכנית החלוקה
rzAAhttps://www.youtube.com/watch?v=5Kykr3X   

  

https://www.youtube.com/watch?v=yee0K8Maysg   
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  הקמת מדינת ישראל ומגילת העצמאות – 3פרק 
  סרטון - טרום הכרזת המדינה

j6zfb5G4-ube.com/watch?v=3Whttp://www.yout   

  

http://www.youtube.com/watch?v=eyDRQ57hwQc   

  

http://www.youtube.com/watch?v=myFp4TnZ3Wg   

  

http://www.youtube.com/watch?v=HDYsZWr3O7s   
  

  סרטון - הכרזת המדינה
http://www.youtube.com/watch?v=BG95PmoeAkM   

  
https://www.youtube.com/watch?v=EfqxqSB5Rl8   

  

  סרטון - על מגילת העצמאות החתימה
http://www.youtube.com/watch?v=9qYFLW75rJE   

  

  הסבר מורחב - העצמאות מגילת
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4032   

  

  סרטון - מגילת העצמאותעקרונות 
https://www.youtube.com/watch?v=hWVC7KOwrl8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=eV_RZq3lWIY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=FgK_Q4WZb9c   

  

https://www.youtube.com/watch?v=2iFPLmHgHdA   
  

  

  סרטון - מגילת העצמאות
5016fda887df&lang=HEB-9526-460b-e3a0-http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7f0d1884  

  

  סרטון - ישראל כנגד כל הסיכויים
ttp://www.youtube.com/watch?v=dj2zI2Mk5Mgh   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nEzvhvOcWEs&list=PL_KueDk9USfymX5ue3B816GIG7h4idoYf   
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  ישראל מדינה יהודיתמדינת 

  מדינה לאום ומדינת לאום – 4פרק 
  

  סרטון - ומדינות לאום לאומיות
http://toldot.cet.ac.il/movie16.aspx   

  

http://toldot.cet.ac.il/movie3.aspx   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JvuNskoqJ_s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=IEpwjrcO3i8   
  

  

  סוגיית הזהות של אזרחי ישראל – 5פרק 
  סרטון - מהי זהות

https://www.youtube.com/watch?v=dCjnVGf_Bj4   
  

  סרטון - זהות יהודית
https://www.youtube.com/watch?v=YOnz5MJdjv8   

  

  סרטון - זהות ערבית
_dHo-https://www.youtube.com/watch?v=tS30Dh   

  

lfIyFvU-https://www.youtube.com/watch?v=Des   

  

https://www.youtube.com/watch?v=QqWk2S5F65U   

  
https://www.youtube.com/watch?v=xdCOoZELMG0   

  

  סרטון - זהות דרוזית
Zfs-https://www.youtube.com/watch?v=f4afCL4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=32gaIH8uo6Y   

  

jEHREM-https://www.youtube.com/watch?v=TCZ9   
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  מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית – 6פרק 

  דגל המדינה
  הסבר מורחב - דגל ישראל

-9967-410c-41cb-d06e9f4c7475.bdabc90b-97d6-4792-432a-http://ilschool.org/WebPages/6396bcc2

a0517e005751.aspx   
  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5775   
  

  

  סרטון - משמעותו ומקורותיו דגל ישראל
http://www.youtube.com/watch?v=YNqXoqzav9Y   

  

  

  סרטון - מקורו של הסמל מגן דוד
pvosi0http://www.youtube.com/watch?v=oraj8   

  

  

  סרטון - משמעות המגן דוד ביהדות
http://www.youtube.com/watch?v=hYgFsWvhN1c   

  

  סמל המדינה
  הסבר מורחב - סמל המדינה

.ac.il/pages/item.asp?item=4451http://lib.cet   
  

  סרטון - סמל המדינה
http://www.youtube.com/watch?v=wt1r0fIFTX0   

  

  המנון המדינה
  הסבר מורחב - המנון המדינה

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8131   
  

  סרטון - המנון המדינה
http://www.youtube.com/watch?v=BDxpVasvNPM   

  

om/watch?v=Ffi7D9ljZrEhttps://www.youtube.c  
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  סרטון - מקור המנגינה של ההמנון
https://www.youtube.com/watch?v=fjq_rZPgoWI   

  

e3KiO2Gw8https://www.youtube.com/watch?v=5G   

  

  סרטון - לוח השנה העברי
https://www.youtube.com/watch?v=wEiOuCPqmWk   

  

U_SBNqUg-https://www.youtube.com/watch?v=XZ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=8EZJ1FXNsR0   

  

  סרטון - השפה העברית
https://www.youtube.com/watch?v=bWVWTcEJXrY   

  

  

  סרטון - הסדר הסטטוס קוו
8PoKYY-https://www.youtube.com/watch?v=LSV3   

  

https://www.youtube.com/watch?v=bg4j5APsqDs   

  

https://www.youtube.com/watch?v=jIzYkPBBQ9Q   

  

k5dzdA-https://www.youtube.com/watch?v=amTq   

  

  סרטון - סוגיית הגיור
M-https://www.youtube.com/watch?v=u1L0oJaZl   

  

https://www.youtube.com/watch?v=S3kYaAdoRPc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=L3DJ1qa3lf4   
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  מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות – 7פרק 
  מורחב הסבר - דילמות ביחסים בין ישראל לתפוצות

.ac.il/Dilemot/Dilema1step2.aspxhttp://mypeople.cet   

  

http://mypeople.cet.ac.il/Dilemot/Dilema1step3.aspx   

  
  סרטון - דילמות ביחסי ישראל והתפוצות

q8__vIcJfE-://www.youtube.com/watch?v=http   

  
  הסבר מורחב - ישראל ויהדות התפוצות

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19526   
  

.youtube.com/watch?v=ohEAxo7hIf8http://www   

  

  סרטון - התפוצה היהודית
http://www.youtube.com/watch?v=9rEZPOeuomA   

  
  סרטון - בהקמת המדינהתמיכת ארה"ב 

tp://www.youtube.com/watch?v=27PvcK3iFQUht   

  

  סרטון - זרקור על יהדות ארצות הברית
http://www.youtube.com/watch?v=Cdgbx8jYpQs   

  

  סרטון - מצעד תמיכה בניו יורק ביום העצמאות של ישראל
hI-http://www.youtube.com/watch?v=qalIhD2Z   

  

arM-http://www.youtube.com/watch?v=RVYnvDZ   

  

  סרטון - עלייה לישראל
http://www.youtube.com/watch?v=gxn4zt5Hi2Q   
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  גישות שונות לאופייה של מדינת ישראל – 8פרק 
  סרטון - גישות לאופייה של ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=NLoF3D932sM   
  

f5d513b8c1f4&lang=HEB-8822-41a6-ee7f-http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=154516ea   

  
6ab4dedf1491&lang=HEB-ac8e-4754-8231-http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1a0f2c86  

  
  סרטון - גישות לגבי זהותה הדתית תרבותית של ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=Jm0cDZvNm8s   

  

WY-https://www.youtube.com/watch?v=wjCkbskw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=dNC4ar7kP4Q   

  

https://www.youtube.com/watch?v=wk9DrxKNP2Y   

  

https://www.youtube.com/watch?v=u14I7fV679A   

  
  סרטון - גישות לגבי זהותה הלאומית של ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=F1biLTEGcNw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=dH9FByLvUpg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=T_NGC1ywT7g   

  
  סרטון - גישות לגבי זהותה האזרחית של ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=ZUOZ9Nk6VaM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=y45CVOOciVU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=s7umfwOiPbQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZCgidM1QyjU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=qJaRPIid5QI   
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  המיעוטים וזכויות המיעוטים בישראל – 9פרק 
  סרטון - בישראלוזכות המיעוטים מיעוטים 

https://www.youtube.com/watch?v=bYjbHMK3Tx0   

  

9ZOZ1Sfs-youtube.com/watch?v=y_https://www.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=LFki32xN4hg   

  

JBVodMhFX8-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

https://www.youtube.com/watch?v=d0DJBrO5ux8   

  

  סרטון - הערבים
oUjNTdc-https://www.youtube.com/watch?v=dB6   

  

_dHo-https://www.youtube.com/watch?v=tS30Dh   
  

  סרטון - הדרוזים
https://www.youtube.com/watch?v=uey576Nfh4M   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JjxtVhkFI9A   
  

  סרטון - הבדואים
https://www.youtube.com/watch?v=8NCSQLcHGqg   

  

  סרטון - הצ'רקסים
5SiI-SfY9-https://www.youtube.com/watch?v=C  
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  השסעים בחברה הישראלית – 10פרק 

  סרטון - השסע הלאומי
https://www.youtube.com/watch?v=cADwEkURK_U   

  

https://www.youtube.com/watch?v=IaQcNRSoeYo   

  

ttps://www.youtube.com/watch?v=qDhmBI0Fg_Uh   

  
  סרטון - השסע הדתי

https://www.youtube.com/watch?v=mKgzVCnJmn4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=DKLrU_qv8tc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=5d5M9McJZMI   

  

https://www.youtube.com/watch?v=wk9DrxKNP2Y   

  

ZA-.youtube.com/watch?v=p71Pq5P8https://www   

  

https://www.youtube.com/watch?v=tvxEBS0DhCc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=5w4p5iVKXl0   

  

  סרטון - השסע העדתי
https://www.youtube.com/watch?v=5m_Cl2N8ILM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=aOfgnTrbMZc   

  

  סרטון - השסע האידיאולוגי פוליטי
https://www.youtube.com/watch?v=TMAGFEfpSLE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=9V7IDgUrC2E   

  

https://www.youtube.com/watch?v=YynP8Xldsno   

  

  

  

  



 מדריך למורה

 14ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  מדינת ישראל מדינה דמוקרטית

  מושג הדמוקרטיה והרעיון הדמוקרטי – 11פרק 
  סרטון - סוגי הנהגה בעולם

=IK71DMenSDYhttps://www.youtube.com/watch?v   

  

https://www.youtube.com/watch?v=f4oFA0QdJOs&t=4s   

  
  סרטון - דמוקרטיה

X71KXztL_Y-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

  סרטון - אמנה החברתיתה
https://www.youtube.com/watch?v=isOJAmFo0yI   

  

  סרטון - או עקיפה דמוקרטיה ישירה
PIPuMhttps://www.youtube.com/watch?v=12Qeun   

  

  סרטון - משטר דיקטטורי
https://www.youtube.com/watch?v=KfP6DNWD_PQ   

  

  סרטון - משטר טוטליטרי
mU4http://www.youtube.com/watch?v=NmnmVjyK   

  

https://www.youtube.com/watch?v=pUpvpZO86qU   

  
  
  



 מדריך למורה

 15ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  דמוקרטיהבכלכליות  גישות חברתיות – 21פרק 
  סרטון - גישה ליברלית

.com/watch?v=U3DRsYe5NAMhttps://www.youtube   
  

  סרטון - גישה סוציאל דמוקרטית
https://www.youtube.com/watch?v=Q47jLEjM61A   

  

  סרטון - זכויות חברתיות
.youtube.com/watch?v=vFY5zvhOINMhttps://www   

  

  סרטון - מדינת רווחה
h1fF6WhvM-https://www.youtube.com/watch?v=h   

  

  עיקרון שלטון העם – 31פרק 
  סרטון - עיקרון שלטון העם

af86_nlA-https://www.youtube.com/watch?v=Vn   
  

  סרטון - משאל עם
https://www.youtube.com/watch?v=dHXSyic2yok   

  

  סרטון - ומשטר נשיאותי משטר פרלמנטרי
https://www.youtube.com/watch?v=XASp14Zwsjs   

  

  סרטון - תנאים לבחירות בדמוקרטיה
https://www.youtube.com/watch?v=mWKCVeZRKEE   

  

  סרטון - שיטות של בחירות בדמוקרטיה
https://www.youtube.com/watch?v=6Y79PS3Btk0   

  

nbw-https://www.youtube.com/watch?v=PCbn_zl   
  

  סרטון - שיטת הבחירות בישראל
https://www.youtube.com/watch?v=WEDn1vsCF9c   

  

xmyf8G4-https://www.youtube.com/watch?v=fBB   
  

utube.com/watch?v=TX9GpdSQqV8https://www.yo   



 מדריך למורה

 16ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  עיקרון הכרעת הרוב – 41פרק 
  סרטון - קרון הכרעת הרוביע

https://www.youtube.com/watch?v=OY6fv9YypvY   

  

s5bHAhttps://www.youtube.com/watch?v=8bC2ui   

  

https://www.youtube.com/watch?v=BfqrrNPgo3g   

  

https://www.youtube.com/watch?v=UT3p7JUETgI   

  

  סרטון - סכנת עריצות הרוב
eahGI-https://www.youtube.com/watch?v=ry_u0   

  

  

  

  

  שלטון החוק במדינה דמוקרטית – 51פרק 
  סרטון - עיקרון שלטון החוק

zhQ9NDghttps://www.youtube.com/watch?v=Qc2O   

  

https://www.youtube.com/watch?v=38ALoEfXJrM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=2D77DD7Sgn4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=D6huwRv3msY   

  

  סרטון - פקודה בלתי חוקית בעליל
n2ve_E_jk-https://www.youtube.com/watch?v=b   

  

  



 מדריך למורה

 17ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  זכויות האדם והאזרח בדמוקרטיה – 61פרק 
  סרטון - והאזרח אדםהזכויות 

https://www.youtube.com/watch?v=KWqkq9MJk7k   

  

https://www.youtube.com/watch?v=3SNMrLyGID8   

  

5WLt4Ihttps://www.youtube.com/watch?v=gBFpo   

  

ce_WiIxeh0-http://www.youtube.com/watch?v=   
  

  סרטון - התנגשות בין זכויות יסוד
https://www.youtube.com/watch?v=kXNKKNvmG78   

  

https://www.youtube.com/watch?v=iVwAXOLqqtU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=iHnn_pEHIb4   
  

  סרטון - הזכות לחיים וביטחון
US4fbOApW8-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

https://www.youtube.com/watch?v=mwkhYJoyNmM   
  

  סרטון - הזכות לחירות
MSM-https://www.youtube.com/watch?v=IQnVsOL   

  

  סרטון - הזכות לכבוד
3I-https://www.youtube.com/watch?v=c1nQ7EFh   
  

  סרטון - הזכות לקניין
https://www.youtube.com/watch?v=CZsMO8Ef_EY   

  

  סרטון - הזכות לשוויון
US4fbOApW8-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

  סרטון - זכות להליך משפטי הוגן
https://www.youtube.com/watch?v=znD69WVJ2II   

  

https://www.youtube.com/watch?v=gnqNizVhumY   



 מדריך למורה

 18ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  מאפייני תרבות פוליטית דמוקרטית – 71פרק 
  סרטון - תרבות פוליטית דמוקרטית

https://www.youtube.com/watch?v=hZirm7KWEmM   

  

  סרטון - סכמיות והסובלנותהה קרון הפלורליזםיע
https://www.youtube.com/watch?v=A_gzAtCiUh4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=faOs7gbcorM   

  

0-https://www.youtube.com/watch?v=weEj0wq_B   

  

https://www.youtube.com/watch?v=MIyDoFXBWrA   

  

s://www.youtube.com/watch?v=ZDGUM_zz1Yshttp   

  

  

  קרון הגבלת כוחו של השלטוןיע – 81פרק 
  סרטון - הפרדת רשויות

https://www.youtube.com/watch?v=eMvSs0aUARA   

  

  סרטון - בחירות דמוקרטיות
https://www.youtube.com/watch?v=t0DSlM4cZ0U   

  

  סרטון - שיטות בחירות
https://www.youtube.com/watch?v=6Y79PS3Btk0&t=26s   

  

  סרטון - מנגנוני פיקוח וביקורת
https://www.youtube.com/watch?v=hK2EtAzaPZk   

  

  סרטון - חוקה
https://www.youtube.com/watch?v=w12uX93QYbQ   

  



 מדריך למורה

 19ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  גבולות ניצול הדמוקרטיה – 91פרק 
  סרטון - ולות בדמוקרטיהגב

https://www.youtube.com/watch?v=dHwUEP8QZKM   

  

  סרטון - דמוקרטיה מתגוננת
27O0vRSE-https://www.youtube.com/watch?v=76   

  

  סרטון - מעצר מינהלי
https://www.youtube.com/watch?v=9rcae3LfaaA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=SF47BlW3Ju4   

  

  

  

  בעידן הגלובליזציה דמוקרטיה – 20פרק 
  סרטון - מהי גלובליזציה

https://www.youtube.com/watch?v=Ils9iHJ7OcY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=MWz31NV7pUA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=5Pxg_KnBxkY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=eTCmihKppX4   

  

  סרטון - השפעות הגלובליזציה
https://www.youtube.com/watch?v=9pgSemNrVaM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=zwl2Gyg_Ns4   

  

://www.youtube.com/watch?v=Y33DFLM8eWEhttps   

  

https://www.youtube.com/watch?v=TAonGhgq59E   

  



 מדריך למורה

 20ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  למה דמוקרטיה – 21פרק 
  סרטון - משטר דמוקרטי

://www.youtube.com/watch?v=u6jgWxkbR7Ahttps   

  

  סרטון - משטר טוטליטרי
https://www.youtube.com/watch?v=pUpvpZO86qU   

  

  סרטון - דמוקרטיה לעומת דיקטטורה
https://www.youtube.com/watch?v=7TL6N8nJemk   

  

  סרטון - למה דמוקרטיה
https://www.youtube.com/watch?v=IuQZ21spTRg   

  

e.com/watch?v=i7My4ZiJzP4https://www.youtub   
  

https://www.youtube.com/watch?v=ial97hjKIxs   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 מדריך למורה

 21ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  משטר ופוליטיקה במדינת ישראל
  היסודות החוקתיים של מדינת ישראל – 22פרק 

  סרטון -ומגילת העצמאות  יסודות חוקתיים
https://www.youtube.com/watch?v=KJMRKB3YgpY   

  

  סרטון - חוקי היסוד בישראל
ZVtjyT8-https://www.youtube.com/watch?v=y9X   

  

https://www.youtube.com/watch?v=0rqZGBnDlpQ   

  

  סרטון - מהפיכה חוקתית
https://www.youtube.com/watch?v=Nby4t6Xoh7c   

  

  סרטון - הצעות חוקה לישראל
https://www.youtube.com/watch?v=Wx1B7Tsq4js   

  

https://www.youtube.com/watch?v=rlgzgN5h3dM   

  

  

  

  

  

  מדינת ישראלב אזרחות – 23פרק 
  (הסבר מורחב) - מהי אזרחות

https://www.idi.org.il/parliaments/11099/11100   

  
  (הסבר מורחב) - עקרונות לקביעת אזרחות

https://www.idi.org.il/parliaments/11099/11104   

  



 מדריך למורה

 22ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון - חוק השבות
http://www.youtube.com/watch?v=ONYVwMh_WlM   

  

Ro-http://www.youtube.com/watch?v=m9FT69zH   

  

http://www.youtube.com/watch?v=MZKu1hFEozU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JpmPq7Rs13I   

  

utube.com/watch?v=nLAZThldC7Qhttps://www.yo   

  
  סרטון - פרשת רופאייזן

http://www.youtube.com/watch?v=84gYHNttBhU   

  
  סרטון - שאלת מיהו יהודי

ube.com/watch?v=5DFI3AQyn_chttp://www.yout   

  
  סרטון - חוק האזרחות

http://www.youtube.com/watch?v=vCP7SDmwy_k   

  

o-http://www.youtube.com/watch?v=DYfyCwfQO   

  

http://www.youtube.com/watch?v=y2PltL5OBH0   

  

https://www.youtube.com/watch?v=lgmQLWLiT5I   

  
  סרטון - אזרחות שלילת

https://www.idi.org.il/parliaments/11099/11106   

  



 מדריך למורה

 23ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  מפלגות וקבוצות אינטרס בישראל – 24פרק 

  סרטון - מפלגות בדמוקרטיה
https://www.youtube.com/watch?v=S6gGNrFa8fk   

  

https://www.youtube.com/watch?v=sYjTuq266yA   

  
  סרטון - קבוצות אינטרס ותנועות פוליטיות

https://www.youtube.com/watch?v=Z3J4tBatDQ8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=fFqK8cgO3G4   

  
  סרטון - הרכבת רשימת מועמדי מפלגה לכנסת

https://www.youtube.com/watch?v=RQA5BV4ewR4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=qJmPOzqjfZk   

  

  הבחירות לכנסת בישראל – 25פרק 
  סרטון - הבחירות לכנסת

https://www.youtube.com/watch?v=OcuMOLyd9gY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Caf24pGlnLc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=voSOfZiYDzk   

  

https://www.youtube.com/watch?v=kDkcpAFRBAc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=QwspOAaO8Y8   

  
  סרטון - אחוז החסימה

/www.youtube.com/watch?v=ABO831Rdshkhttps:/   

  
  סרטון - ארגון וניהול מערכת הבחירות

https://www.youtube.com/watch?v=m2iKVCAlY5s   

  

ube.com/watch?v=QCOM5H8oblUhttps://www.yout   



 מדריך למורה

 24ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  הכנסת הרשות המחוקקת – 26פרק 
  סרטון - הכנסת

https://www.youtube.com/watch?v=39Q7DGYi9e0   

  

EH10-e.com/watch?v=J4hZNFhttps://www.youtub   

  

https://www.youtube.com/watch?v=az8xc6lFqkU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=twO0PfSumt8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=9vFlkT7ldFo   

  
  סרטון - מבנה הכנסת

https://www.youtube.com/watch?v=sYjTuq266yA   

  
  סרטון - תהליך חקיקה בכנסת

https://www.youtube.com/watch?v=RE1fagyZl7U   

  

wkSaa0-https://www.youtube.com/watch?v=P_ex   

  

https://www.youtube.com/watch?v=VzvgY1dClAg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=77DiqcLkuI4   

  
  סרטון - ביקורת ופיקוח הכנסת על הממשלה

://www.youtube.com/watch?v=19fOylFLhtchttps   

  

45k-https://www.youtube.com/watch?v=dDZARO4   

  
  
  
  
  



 מדריך למורה

 25ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  הממשלה הרשות המבצעת – 27פרק 
  סרטון - הממשלה

https://www.youtube.com/watch?v=wFqdrTbe4AA   

  
  סרטון - ממשלהרכבת ה

https://www.youtube.com/watch?v=zgYxD0kaBp0   

  

ek17yEGImQ&t=66s-e.com/watch?v=https://www.youtub   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hg5K_zUffX4   

  

srYejY&t=216-https://www.youtube.com/watch?v=41RS9   

  

https://www.youtube.com/watch?v=6qHRwB71PHo   

  
  סרטון - ממשלה קואליציונית

rYejY-https://www.youtube.com/watch?v=41RS9   

  

https://www.youtube.com/watch?v=BeT9partbZc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=rKBEd84H2Ak   

  

ek17yEGImQ-https://www.youtube.com/watch?v=   

  
  סרטון - סמכויות הממשלה

http://www.youtube.com/watch?v=hzibKFVcCw4   

  

/watch?v=XkPeWJ4MCiQhttp://www.youtube.com   

  

http://www.youtube.com/watch?v=rs3x7fPkjTY   

  

http://www.youtube.com/watch?v=u4yZXrdzBfE   

  

http://www.youtube.com/watch?v=0LuTxffG2Ec   

  



 מדריך למורה

 26ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון - השירות הציבורי
https://www.youtube.com/watch?v=qPG8j_hV1P8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=QxThFd9xgbg   

  
  סרטון - היועץ המשפטי לממשלה

https://www.youtube.com/watch?v=PYTWOfiA4Hs   

  

ps://www.youtube.com/watch?v=14ZJvU1byhkhtt   

  
  סרטון - המגזר העסקי והאזרחי

https://www.youtube.com/watch?v=9bTQRicUUlw   

  
  

  מערכת המשפט הרשות השופטת – 28פרק 
  סרטון - הרשות השופטת

https://www.youtube.com/watch?v=UM3bN7sZyoc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=cpcdClxgSpU   

  

/www.youtube.com/watch?v=zKGxvEehpGEhttps:/   

  
  סרטון - עצמאות הרשות השופטת

https://www.youtube.com/watch?v=8YXSrt4XCcc   

  
  סרטון - מקורות המשפט

7RlvbMU-tps://www.youtube.com/watch?v=T9Lht   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Acw1gi5N_ow   

  
  סרטון - מערכת בתי המשפט בישראל

tube.com/watch?v=TjGEYmnZkkkhttps://www.you   

  



 מדריך למורה

 27ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון - בג"ץ
https://www.youtube.com/watch?v=oZbtbXTpvxg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=cKv2QGhxY8c   

  
  סרטון - אקטיביזם שיפוטי

https://www.youtube.com/watch?v=3r1PzxP9m3I   

  

https://www.youtube.com/watch?v=GLdPgaZOUbo   

  
  

  בישראלת יורשויות בהפרדת ערוב סמכו – 92פרק 
  סרטון - איזונים ובלמים –ערוב סמכויות 

https://www.youtube.com/watch?v=fiKBmEDZXFA   

  

LnM-h?v=vqKSx9nhttps://www.youtube.com/watc   

  
  

  השלטון המקומי והרשויות המקומיות – 30פרק 
  סרטון - שלטון מקומי

https://www.youtube.com/watch?v=YtpcGmre_lk   

  

w.youtube.com/watch?v=fXQh8Vu7XeUhttps://ww   

  
  סרטון - סוגי רשויות מקומיות

https://www.youtube.com/watch?v=gaS_K4zaGnE   

  
  סרטון - תפקידיה וסמכויותיה של רשות מקומית

https://www.youtube.com/watch?v=uFXKvjAspc4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nLq7U6y_9NU   

  



 מדריך למורה

 28ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  סרטון - מבנה הרשות המקומית
https://www.youtube.com/watch?v=njliCJQzzXo   

  
  סרטון - בחירות לרשויות המקומיות

https://www.youtube.com/watch?v=T649J5aarwA   

  

youtube.com/watch?v=232W4tzsRFwhttps://www.   

  
  סרטון - השלטון המקומי במגזר הערבי

https://www.youtube.com/watch?v=WEIwYtrRYlM   

  

m/watch?v=57Qxagh75A4https://www.youtube.co   

  
  סרטון - פיקוח וביקורת בשלטון המקומי

BhSZ8dEhU-https://www.youtube.com/watch?v=t   

  
  

  סרטון - היחסים בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי
https://www.youtube.com/watch?v=EglJWWr1zIs   

  

https://www.youtube.com/watch?v=TFOYDmheygk   

  

atch?v=CXjGY_CZPn8https://www.youtube.com/w   

  
  
  
  



 מדריך למורה

 29ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  נשיא המדינה – 31פרק 
  סרטון - בחירת הנשיא

RmpFiWBQ-https://www.youtube.com/watch?v=hT   

  

watch?v=bDlY08DihZQhttps://www.youtube.com/   

  

https://www.youtube.com/watch?v=SeiTJadCriw   
  

  תפקידיו וסמכויותיו של הנשיא
EAkhttps://www.youtube.com/watch?v=wzZqTvp8   

  

H0-https://www.youtube.com/watch?v=3WsMbAEb   

  

https://www.youtube.com/watch?v=6qHRwB71PHo&t=107s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=fCjI6apSj8M   
  

  סמכות החנינה של הנשיא
https://www.youtube.com/watch?v=7O1vJ3IIt_g   

  

https://www.youtube.com/watch?v=mVHd0E7LcCk   

  

UE-https://www.youtube.com/watch?v=z_oPDrbi   

  
  

  פיקוח וביקורת השלטון בישראל – 32פרק 
  רטוןס - וסמכויותיוונציב תלונות הציבור מוסד מבקר המדינה 

https://www.youtube.com/watch?v=XJJdXJ5AO5k   

  

8-https://www.youtube.com/watch?v=ioZ4E1XOn   

  

https://www.youtube.com/watch?v=WZ237984O7o   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nAzmqAjBRd8   
  

  סרטון - ועדות חקירה
s://www.youtube.com/watch?v=UCg3XrgOJCUhttp   



 מדריך למורה

 30ספר                 אין להעתיק ולשכפל מהלמורן הוצאה לאור כל הזכויות שמורות       

  תקשורת ופוליטיקה בישראל – 33פרק 
  סרטון - אמצעי ותקשורת המונים תקשורת

https://www.youtube.com/watch?v=skiKcSwkn5A   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzVE_u8Tet8   
  

  סרטון - מקומה של התקשורת בדמוקרטיה הישראלית
2VupLp4C4-http://www.youtube.com/watch?v=K   

  

https://www.youtube.com/watch?v=aqJvLVaeGbo   
  

  סרטון - וזכות הציבור לדעת חופש הביטוי
http://www.youtube.com/watch?v=udLvLX7XgYQ   

  

http://www.youtube.com/watch?v=iy3epoJapuc   
  

  
  סרטון - תפקיד התקשורת בדמוקרטיה

h3g_tbU--https://www.youtube.com/watch?v=gC   

  

ps://www.youtube.com/watch?v=MbsdSzz9FsEhtt   
  

  כללי אתיקה
http://www.the7eye.org.il/ethics/3347   

  

  חופש העיתונות
7O95T0NcMhttps://www.youtube.com/watch?v=ae   

  

https://www.youtube.com/watch?v=X5QkCJS7Moo   

  
  תקשורת ופוליטיקה

https://www.youtube.com/watch?v=ZzVE_u8Tet8&t=42s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=v1jpkShyA4k   

  
  


