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שיעור בנושא -היכרות עם החברה הישראלית
מטרות:
 .1היכרות ראשונית וחשיפה לפערים בחברה הישראלית
 .2הצפת שאלות של התלמידים על המציאות הישראלית
 .3התנסות בקיום דיון בנושאים עקרוניים-רעיוניים ובתפיסות שונות כלפי החברה הישראלית
מהלך:
" .1כפר של מאה איש"
רואים ביחד את הסרטון.
לאחר הצפייה שואלים :איזה נתון תפס אתכם? הפתיע אתכם?
האם יש נתון שנראה לכם גבוה מדי?
הנתונים המופיעים בסרטון:


 31חשופים לזיהום אוויר בינוני עד
חמור



 76יהודים 20 ,ערבים 4 ,אחר



ל 100תושבים  113פלאפונים



 49גברים 51 ,נשים



בתוך שנתיים ימות  ,1יוולדו 4



 5אנאלפביתים



 28ילדים מתוכם  10עניים 5 ,מהם
ערבים



 10תושבים מחזיקים ב 70%מההון של
הכפר



 10קשישים 3 ,מתוכם עניים



 14מרוויחים פחות משכר המינימום



 17עולים חדשים



 57יהודים לא מוכנים לגור בשכנות
לערבים



 4לא יוכלו להינשא

 49לא מוכנים שביתם תתחתן עם
אתיופי



 3עובדים זרים ,כל  5שנים יגורשו 2 ,2
אחרים יבואו במקומם מיד





 2עובדי הייטק





בית 1לא מחובר לרשת המים ,הביוב,
החשמל והטלפון

 90%מבוגרי הכפר מאמינים שהכפר נגוע
בשחיתות





אשה  1עגונה

 61%מעדיפים מנהיג חזק ,גם על חשבון
שלטון החוק



 17נשים יעברו תקיפה מינית במהלך
חייהן





עבור לפחות  40מתושבי הכפר הוא
מקום של מצוקה ,דעות קדומות ודאגה
קיומית

 27משפחות





 28מכוניות

רק ל 60מתושבי הכפר יש עבודה ,בית
חם וחופש

קיבוץ פלך ד.נ .בקעת בית הכרם  20119טלפון 052-6719061 :פקס04-9886043 :
www.pardesnet.org

1

 .2מלך הטריוויה
משחקים יחד עם התלמידים את המשחק 'מלך הטריוויה' (נספח א').
אופציה א' -התחרות היא לא בין קבוצות – הראשון שיודע את התשובה מצביע .אפשר לתת
לכמה ילדים לענות תשובה -התלמיד עם התשובה הכי קרובה מנצח.
אופציה ב' –חלוקה לקבוצות לפי טורים ,הטור שנותן את התשובה הקרובה ביותר זוכה בנקודות.
 דיון ( 10דק)
 הכרתם את הנתונים האלה?
 איזה מהם הרגיז אתכם? למה?
 יש פה נתונים שנראים לכם לא רלוונטיים? לא מעניין לדבר עליהם?
 חלק מהם נוגעים לכם באופן אישי? אילו?
 חלק מהקטגוריות הן גם מאפייני זהות אישיים שלכם? איך משפיעה על היומיום שלכם
העובדה שאתם חילונים? מזרחים? נשים? עולים?
 מה מאפיין את החברה הישראלית?
 איזה עוד שאלות מעניין אתכם לשאול בנושא הזה? (אפשר לאסוף ולגעת בהם בשיעורי
אזרחות או חברה הבאים)
נשים /גברים
בכמה אחוזים
ההכנסה הממוצעת
לגבר גבוהה
מההכנסה הממוצעת
של אישה באותה
משרה?
26.7%
מה אחוז הנשים
בישראל שעברו
תקיפה מינית?
כ  .30%אחת מכל
שלוש.

מזרחים /אשכנזים
מי היה ראש
הממשלה המזרחי
הראשון בישראל?

ותיקים /עולים

דתיים  /חילוניים

עניים /עשירים

כמה עולים עלו
לארץ מברית
המועצות בשנות
ה?90

כמה אחוז
מהאוכלוסייה
מגדירה את עצמה
חילונית ? 51%

כמה אחוז עניים יש
בישראל?

מעולם לא היה
ראש ממשלה
מזרחי בישראל!

 1.1מיליון.

בכמה אחוזים
בממוצע מרוויחים
אשכנזים יותר
ממזרחים?

מהו שיעור הזכאים
לתעודת בגרות
בקרב תלמידים
ממוצא אתיופי?

כ40%-

 ,39.14%לעומת
 63.8%בקרב כלל
האוכלוסייה
היהודית.

כמה אחוז
מהאוכלוסייה
בישראל היא
חרדית?
בערך  ,9%אין
נתון רשמי מדויק
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בדוח העוני האחרון נמצא
כי כ 26%-מתושבי
המדינה עניים ,ו35.9% -
מהילדים חיים בעוני.
מה הם שני מגזרים הכי
עניים בישראל?
חרדים ובדואים.

