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 מגילת העצמאות
 הזכות להגדרה עצמית, הזכות למדינה

 

 מתוך כך צומחת הקמת מדינה עצמאית, ו קבוצה יש את הזכות להגדרה עצמית כל עם או

לבסס את את העם ו. ההכרזה נועדה לאחד הבסיסייםערכיה את ואת אופייה  המשקפת ההכרזה 

 .אומות העולם ולבקש את תמיכתןלהשיג הסכמה מהשלטון, 

דתית וההיסטורית שלו, -כות ההגדרה העצמית של העם היהודי מתבססת על הזהות הלאומיתז

לא חדל מתפילה ”אותה הוא שימר גם בזמן הגלות. במשך אלפיים שנות גלות, העם היהודי 

 ."ה לשוב לארץ ישראל ולחדש בתוכה את חירותו המדיניתומתקוו

 

 :הפעילות מטרות

 הגדרת המושג עצמאות -

 יצירת חוזה עצמאות משותף -

 הכרות והבנה של חלקי מגילת העצמאות. -

 גילוי המשמעות של מגילת העצמאות בחיינו. -

 

 :אביזרי עזר

 )נספח א'( קלפי עצמאות -

 )נספח ב'( עותקים של כתב החידה 3 -

 '(ג)נספח  עותקים של מגילת העצמאות 3 -

 בריסטול בגודל גיליון ,טושים -

 

 מהלך הפעילות:

 

 אביזרי עזר פעילות  זמן

  הצגת הנושא של היום פתיחה דק' 10

 קלפים. 3חלקו באופן אקראי לכל משתתף  משחק דק' 15

 :המשימה

 :1חלק 

אשר צריך להשיג כמה שיותר קלפים  משתתףכל 

 .ו עצמאות מאפשרים ל

 יש לרשות את הקלפים ניתן להשיג על ידי משא ומתן.

דק' להשיג את הקלפים שהכי חשובים להם.  5 המשתתפים

 אין הגבלת כמות שאפשר להשיג.

 

 
קלפי 

עצמאות ה
 שלי 

 (א'נספח )
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 :2חלק 

בחלק הקודם התבקשתם לבחור מה הכי חשוב לעצמאות 

של כל אחד ואחת מכן. במשימה הבאה עליכם לנסות ולנסח 

חוזה אשר מאפשר לכם לחיות יחד ולאפשר לכל אחד 

 להיות עצמאי.

קלפים שיכנסו בחוזה  5דק' להחליט על  5לרשותכם 

 המשותף.

 .השיג בחלק הראשוןבסבב כל אחד מציג את הקלפים ש עיבוד דק' 10

 :1שאלות לעיבוד שלב 

 האם השגת את הקלפים שרצית?

 מה היית רוצה שיהיה לך ולא הצלחת להשיג?

 איך השגת את הקלפים ?

 על מה ויתרת?

 חשוב לך ?מה הכי 

 איך זה מבטא את הצורך שלך בעצמאות?

 עכשיו נתייחס לשלב השני:

 בואו נראה מה בחרתם? 

 ?כולם מרוצים מההחלטה 

איך הגעתם להחלטה? )לכתוב מה היו הנקודות שהובילו 

 אותם להחלטה( 

 איפה היו מחלוקות? 

 איך התמודדתם עם המחלוקות? 

 על מה ויתרתם? 

 על מה לא הייתם מוכנים לוותר? 

 איך התנהלה השיחה?

 

עם הקמת המדינה התקבצו בארץ ישראל יהודים מכל חלקי  פעילות דק' 15

העולם, בישראל כבר חיו תושבים מתרבויות , דתות וסגנונות 

ישוב שונים. לקראת הקמת המדינה היה צורך לכתוב חוזה 

לדעתכם הם אשר מאפשר לכולם לחיות יחד . על מה 

 הסכימו? אילו מחלוקות יכלו להיות?

כאשר המנדט הבריטי עזב את ארץ ישראל יצא בן גוריון 

ועימו מועצת העם בהכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ 

, ה' באייר  1948במאי  14 –ישראל, זוהי הצהרת העצמאות. ב 

 תש"ח .

 וזהו תוכן ההצהרה.

 לרשותכם הצהרת העצמאות וכתב חידה. 

 

, כל קבוצה מקבלת את כתב קבוצות 3 -חלקו את הקבוצה ל

 החידה והמגילה.

 

 כתב החידה

 נספח ב'()

 

מגילת 

העצמאות 

 )נספח ג'(
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 דק'. 10-על כל קבוצה לענות על כתב החידה ב

  -הציגו להם את כתב החידה

למה על פי המגילה יש לאפשר לעם היהודי להקים מדינה 

 בארץ ישראל?

 על פיהם תתנהל המדינה?ערכים העקרונות ומה הם ה

 מה לשון ההכרזה?

 ך ברצוננו לחיות עם שכנינו?אי

 מה ההצהרה מבקשת מאומות העולם?

 מי חתום על ההכרזה?

 

שיתוף : כל נציג קבוצה משתף את התשובות על כתב  עיבוד דק' 10

אם עולה מחלוקת מאפשרים לצדדים לדון ולהצדיק החידה. 

 את עמדתם.

איך ההצהרה מחברת בין הצרכים  מה דעתכם על ההצהרה.

השונים של כל השותפים? מה חסר לכם ? מה הייתם 

 מוסיפים?

אם מתבוננים על המדינה שאנחנו חיים בה היום , מה עומד 

 בעקרונות ובערכים הכתובים במגילה? מה לא מתקיים?

 

מה למדתם היום על עצמכם? מה למדתם היום על  רפלקציה דק' 10

 עצמאות?

למדנו היום, איך אתם חווים את החיים במדינת מתוך מה ש

 ישראל? על מה אתם מודים? מה הייתם רוצים לשנות? 

לסיום כתבו על הבריסטול המשותף למדינה שלנו מה אתם 

 מאחלים לה ולנו לכבוד יום ההולדת?

בריסטול 

גיליון צבעוני 

 וטושים

היום עסקנו בעצמאות, מה המשמעות שלה בשביל כל אחד  סיכום דק' 5

מהמשתתפים, איך אפשר לייצר חוזה משותף המאפשר 

עצמאות לכל אחד ואחת, למדנו על מגילת העצמאות ומה 

היו הקווים העיקרים שנכתבו בה, בררנו עד כמה אנו מרוצים 

 מהחיים בישראל ומה היינו רוצים לשנות. 
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 ': קלפי העצמאות שליא נספח
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לאפשר  למה על פי המגילה יש

לעם היהודי להקים מדינה בארץ 

 ישראל?

 

מה הם העקרונות והערכים על 

 פיהם תתנהל המדינה?
 

  מה לשון ההכרזה?

  איך ברצוננו לחיות עם שכנינו?

מה ההצהרה מבקשת מאומות 

 העולם?
 

  מי חתום על ההכרזה?

 

 חידהכתב ה': ב נספח
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 מגילת העצמאות': ג נספח


