
 

 עמיתי אנשי החינוך,

ביתר ת יחסנו אל העולם עולה שאל ,מתחילה שנה חדשהומסתיימת שנה אזרחית  כאשר

 לחזקועד כמה חשוב לנו להדגיש ו מהעולם כחלק עצמנו את לראות לנו חשוב כמה עד: שאת

 .עד כמה יש לנו אחריות ומחויבות לנעשה מעבר לגבולות מדינת ישראל ,שלנו הייחודיות את

שאלות אלה מעסיקות את בני הנוער, כחלק מעיצוב הזהות האישית ובניית מעגלי שייכות 

 .בב אותנוומחויבות לקהילה, לחברה, למדינה ולעולם הסו

בני  .הגלובליזציה( " בנושאמדור "זרקור על ו)ראכפר גלובלי  למעשההוא עולם ה ,21-מאה הב

גלובליות יותר  ולחוויותהנוער בעידן הדיגיטלי הם חלק מעולם זה ונחשפים מגיל צעיר לגירויים 

, חברתיותרשתות מוסיקה, אמנות, חדשות, מוצרי צריכה,  מאשר חוו בני נוער בעבר, כגון:

אמצעי התקשורת החדשניים מעצימים את יכולתם של בני הנוער ליצור ועוד.  טיולים בעולם

 ון קהילות לפי תחומי עניין.ברחבי העולם ולהשתייך למגו קשרים עם אנשים שונים 

 היוצרגלובליזציה. יש הרואים בכך תהליך מבורך, למנוגדות ביחס  ערכיות שתי עמדות יש

תרבויות בין בין ארצות ו ותהתניידהמאפשר  ;כל בני האדםבין שותפות גורל ו קהילה רחבה

לעומת ביטויים תרבותיים מרחבי העולם. לע ולמקורות מיד והמאפשר חשיפה ;בקלות יחסית

 היחלשותמיש החוששים מהשתלטות תרבות הצריכה המערבית על תרבויות מקומיות,  ,זאת

 גד של תרבויות פונדמנטליסטיות.צמיחת נאחר, ממצד כן, מדינת הלאום, ו

בין השתלבות  – דילמה ראשונה: מרכזיותדילמות שתי הגלובליזציה מעלה  ,בהקשר הישראלי

בין אחריות  – דילמה שנייה ;תרבותית בעולם לבין שמירה על ייחודיות תרבותית מקומית

התובעת  ,עולם" לקהילה ולחברה המקומית, בבחינת "עניי עירך קודמים", לבין גישה של "תיקון

 החברה בכל כדור הארץ.כלפי אחריות כלפי הסביבה ו

 המתמודדות עם סוגיות אלה. פעילויותגיליון זה שתי ב

 



 

 

מתייחסת לשאלה באיזו מידה ובאילו תחומים אנחנו  – אנחנו והעולם – הראשונה הפעילות

  .ייחודנועל ר ולשמ אילו תחומים אנחנו רוציםאיזו מידה וברואים את עצמנו חלק מהעולם, וב

מתייחסת לשאלה באיזו מידה ובאילו תחומים יש לנו אחריות  – מסע עולמי –השנייה  הפעילות

 .מוסרית כלפי העולם

למצוא דרך להשתלב ולהיות מעורבים בתהליכים בשיח עם בני הנוער חשוב לדון באתגר: כיצד 

ולפתח את הייחוד הלאומי עולמיים, ועם זאת לשמור על המורשת ועל החברה שלנו -כלל

 והתרבותי שלנו.

 

 

 

 מטרות

 על ייחודיותשמירה לבין בכפר הגלובלי מתח שבין השתלבות להעלות למודעות את ה. 

  הינעם המשתתפים את עמדותיהם ביחס למידת האחריות של האזרחים ושל המדלברר 

 עולם.לנעשה ב

 אנושית ולעודד מעורבות בתחומים גלובליים.-לחזק את תחושת הסולידריות הכלל 

 18-13גילאי  אוכלוסיית יעד:

 

 

 

 

 



 ראשונה: אנחנו והעולם פעילות

 להשתלב בתכנית הלימודים בנושא הגלובליזציה. יכולהזו  פעילותהערה: 

 עזרים

 נספח( שאלון אישי – אני והעולם(. 

  ו "עם אחד שיר אחד"מילות השירים-"We are the World". 

 מהלך הפעילות

 במליאה פתיחה –שלב א' 

  של שני השירים ומשמיעים את השירים למשתתפים את המיליםמחלקים: 

בשנת שהוקלט להקת אמנים מפורסמים  של שיר – World the are We"" שיר ראשון:

 .הבצורת באתיופיה למען קרבנות 1985

לאסוף  במטרה 1985בישראל בשנת  הופקשפזמון  – "ר אחדעם אחד שי"שיר שני: 

 .תרומות ממכירת הדיסק ומתמלוגים למען נכים ומוגבלים

מדגיש את  , בעברית,והשיר השני ;לעולםעוסק במחויבות  , באנגלית,השיר הראשון

 לחברה הישראלית. המחויבות 

 מבקשים מהמשתתפים לומר לאיזה שיר הם מתחברים יותר ומדוע.

  אותם שתי שאלות:לשאול סבב בין המשתתפים ו לערוךאפשר 

בינואר,  1בספטמבר,  1מתי מתחילה עבורם השנה )תשובות אפשריות: א' בתשרי,  -

 .יום ההולדת( ומדוע

  .אם לדעתם ראוי לחגוג את תחילת השנה האזרחית ומדוע -

  אלו להיעזר בקטעיםאפשר: 

 בעד ונגד –סילבסטר  -

 לחגוג, כי גם אנחנו חלק מהעולם -

 : לא טוב ליהודים2014סילבסטר  -

  כדאי לשים לב לכך )נספח(.  השאלוןמבקשים מכל אחד מהמשתתפים להשלים את

הוא ההשפעות , כשהחוט המקשר דיון בסוגיות מגוונות ניםשאלון מזמההיגדים בש

על מרכיביה השונים: שפה, תרבות, ערכים, קשר לארץ  המעצבות את הזהות הישראלית

  ועוד. 

 30סכום של  מבקשים מהמשתתפים לסכם את הנקודות שלהם. ,לאחר מילוי השאלון 

נקודות  30סכום של  ;עמדה התומכת בהדגשת הייחודיות הישראליתמשקף ות ומטה נקוד

 עמדה התומכת בהדגשת ההשתלבות בעולם.משקף ומעלה 

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1272&wrkid=4246
http://www.azlyrics.com/lyrics/michaeljackson/weretheworldusaforafrica.html
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=2&prfid=15086&wrkid=86819
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_(1984-1985)
https://www.youtube.com/watch?v=caKTyxB1amI
http://mobile.4girls.co.il/articles/getbyid/17887
http://www.israelhayom.co.il/opinion/61954
http://www.hidabroot.org/he/article/3842


 לסוף הפעילות. ים אותםאת השאלונים ושומר פיםאוס 

 קבוצתי –ב' שלב 

  לפי ממצאי השאלון האישי( את המשתתפים לשתי קבוצותמחלקים(: 

נקודות  30)מעל  נסה לשכנע שחשוב להשתלב בעולםמ –קבוצת העולם  –קבוצה אחת 

 (.בשאלון

 מנסה לשכנע שחשוב לחזק את המקומיות הישראלית –קבוצת הארץ  –קבוצה שנייה 

 (.נקודות בשאלון 30-תחת ל)מ

, תם )לאור השאלון(רצוי לבנות את הקבוצות כך שהמשתתפים ייצגו עמדה הפוכה לעמד 

 כדי שיתנסו בייצוג של נקודת מבט שונה משלהם  זאת

 קים התומכים בעמדתה.כל קבוצה מכינה רשימה של נימו

 במליאה – 'גשלב 

 בעד ונגד

 כאשר כל קבוצה מנסה לשכנע בעמדתה. שיח בעד ונגד  מקיימים 

  נימוק אחד בלבד.כל קבוצה תציג בתורה  ,כללי שיחכדי לשמור על 

  כאשר זכות הדיבור עוברת לקבוצה השנייה, עליה להתייחס לדברי הקבוצה הקודמת

 נימוק וחוזר חלילה.ולהוסיף עוד 

  על הלוח.בטבלה את הנימוקים בעד ונגד מרכזים 

 נימוקים שהעלו שתי הקבוצות( בהתאם ל) שאלות לדיוןמבחר 

הרחבת אופקים, פיתוח כלכלי תלות הדדית, ) השתלבות בעולםבם היתרונות מה .1

 ?)איבוד צביון תרבותי מקומי, ניכור( הטמונים בכך הסכנותו מהם החסרונותו וטכנולוגי(

מהם ו )שימור המורשת, גאוות יחידה( שמירה על המקומיות הישראליתבמהם היתרונות  .2

 ?)בידוד, התנשאות( הטמונים בכך הסכנותו החסרונות

 ,כלכלה ,פוליטיקה ,תקשורת ,תרבות ,שפה: בעולם באילו תחומים חשוב להשתלב .3

 ספורט?  ,טכנולוגיה

 ם חשוב לשמור על ייחודיות?באילו תחומי .4

 מדוע חשוב לדעת מה קורה בעולם? .5

 מה העולם תורם לנו? מה אנחנו תורמים לעולם? .6

 באילו דרכים ניתן לחזק את הייחודיות הישראלית? .7

 באילו דרכים ניתן לחזק את ההשתלבות שלנו בעולם? .8



 סיכום –' דשלב 

 מלא אותו שוב.מהם ל יםלמשתתפים עותק חדש של השאלון )נספח( ומבקש יםמחלק 

 מהם להשוות  יםומבקש ,למשתתפים את השאלונים שמילאו בתחילת הפעילות יםמחלק

 בין תשובותיהם בשני השאלונים.

 עורכים סבב ומבקשים מכל משתתף לציין: 

o  בסופה לתשובותיו בהתחלת הפעילות לשאלון  ובין תשובותיהיו הבדלים אילו

 וממה הם נובעים.

o  בעקבות הפעילותו בו מחשבות או מסקנות עלאילו. 

  



 שאלון אישי - אני והעולםנספח: 

 אנא סמנו עיגול סביב המספר המשקף את עמדתכם:

 

אני חוגג את יום הולדתי 

 בתאריך העברי    

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

אני חוגג את יום הולדתי 

 תאריך הלועזיב

 

יקה זאני מאזין רק למו

 ישראלית 

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

יקה זאני מאזין רק למו

 לועזית 

 

רק  מכיר ומתענייןאני 

 קבוצות ספורט ישראליותב

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

רק מכיר ומתעניין אני 

 זרות קבוצות ספורטב

 

אני מעדיף לקנות תוצרת 

 הארץ 

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

אני מעדיף לקנות תוצרת 

 חוץ 

 

אני מתעניין רק בחדשות על 

אירועים המתרחשים 

 בישראל  

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

אני מתעניין רק בחדשות 

 חוץ

 

 

שמות של חנויות או חברות 

 להיות עברייםצריכים 

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

שמות של חנויות או 

חברות צריכים להיות 

 שמות בינלאומיים

 

 קשר בעברית בלבדאני מת  

 

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

חשוב לי לתקשר בעיקר 

 באנגלית

 

כל הישראלים צריכים לחיות 

 בישראל

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

ישראלי יכול להתגורר בכל 

 מקום בעולם

 

חשוב לעזור לאוכלוסיית 

 מצוקה בישראל בלבד

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

חשוב לסייע לאזורי מצוקה 

 בכל העולם

 

ממשלת ישראל צריכה 

לקבל החלטות ללא 

התחשבות בדעת הקהל 

 בעולם

 

1     2     3     4     5      

6    

 

 

ממשלת ישראל 

תמיד בהחלטותיה צריכה 

להתחשב בדעת הקהל 

 בעולם

   



אני מרגיש חלק מהחברה 
 ומהתרבות הישראלית

1     2     3     4     5      

6    

 

 אני מרגיש חלק מהעולם

 

 נקודות:  "כסה

  

 

 
  



 

 עולמימסע שנייה:  פעילות

 עזרים

 (1)נספח  שאלון אישי. 

  (2)נספח מסייעים ברחבי העולם. 

 מהלך הפעילות

 חידון עולמי –' אשלב 

  נספח  נומסביבשמחלקים למשתתפים את השאלון שבודק עד כמה הם מודעים לעולם(

 ./http://www.worldometers.info/iwבכתובת למצוא  אפשרמידע עדכני  .(1

 עוברים יחד על התשובות הנכונות. 

  אלו שאלותבמקיימים דיון קצר: 

o העולם? באיזו מידה אנחנו מכירים באמת את 

o ?האם חשוב לנו לדעת מה קורה בעולם? מדוע  

o ?מה חשוב לנו לדעת 

o  ,כישראלים, אמורים להתייחס למה שקורה בעולם?כיצד אנחנו 

o ?איך מדינת ישראל אמורה להתייחס למה שקורה בעולם 

 חקר בזוגות –שלב ב' 

 הומניטריהסיוע האחד הביטויים המרכזיים למעורבות ישראלית בעולם הוא ש ואומרים פותחים

 .שהיא מגישה לארצות שונות

 לפעולות סיוע של  )מומלץ להיעזר ברשת האינטרנט( ותאדוגמ יעלו)בזוגות( תתפים המש

עולם )כגון: רופאים באפריקה, צוותי חילוץ והצלה באירועי אסון ברחבי הישראלים 

 :ובדקי, ווכדומה(

o  או מטעם המדינה ביוזמה אישיתאם הישראלים פעלו.  

o  יהודים או היו מעורבים ישראליםבאירוע אם. 

 .המשתתפים מספרים על האירועים שמצאו 

  :שואלים את המשתתפים 

o האם אנו מתעניינים בו?  ,כאשר קורה אסון בעולם 

o משפיעה על ההתעניינות שלנו? בו מעורבים יהודים או ישראלים שהעובדה  האם

 מדוע? 

http://www.worldometers.info/iw/


o שבהם מעורבים יהודים או באירועים להתעניין ולהתערב רק  ,לדעתכם ,אם נכוןה

ללא קשר לזהותם של הנפגעים התערב באירועים וליש להתעניין שאו  ,ישראלים

 בו? נמקו. 

 

 : מסייעים ברחבי העולםקבוצתי –' גשלב 

בהתאם  כל קבוצה מקבלת סיפור אירוע ומתבקשת להתייחס אליו .קבוצות חמשחלקים לתמ

 .(2)נספח  לשאלות

 דיון במליאה –' דשלב 

  שעסקה בו ומציגה את העמדה הקבוצתית.כל קבוצה מספרת על האירוע 

 

 מבחר שאלות לדיון

 ל? מדוע?מדינת ישראל צריכה לסייע לאוכלוסיית מצוקה בחו"לדעתכם האם  .1

-יהודים ולא-)לא אחריות למצוקות של אנשים בחו"ל ,או כיהודים כישראלים ,האם יש לנו .2

תרומה משמעה תרומה לחברה הישראלית בלבד או האם מעורבות חברתית  ?ישראלים(

 בכל העולם? מדוע?

 העומדים בבסיס הסיוע ההומניטרי לאנשים בחו"ל?  הערכיםמהם  .3

"עניי עירך  – אחדה :כביכול שני עקרונות מנוגדים אפשר למצואבתרבות שלנו  .4

"תיקון  – שניה ;אחריות לסייע לאנשים שקרובים אלינוכלומר: מוטלת עלינו ה, קודמים"

אחריות לסייע לכל בני האדם באשר הם. איזה עיקרון הכלומר: מוטלת עלינו , עולם"

 אתם מעדיפים? באילו מצבים? מדוע?

 מצוקה?אנשים בעולם הנמצאים בלבטא את הסולידריות שלהם עם יכולים כיצד בני נוער  .5

 ?"עד מתי נאמר "עניי עירך קודמים לצטט מתוך הקטע אפשר ,במהלך הפעילות

 

 

 

 

  

https://he-il.facebook.com/notes/10150672944280884/


 

 חידון עולמי: 1נספח 

 

כמה אנשים יש בעולם . נפש מיליון 8-למעלה מ בישראל מונה אוכלוסייהה .1

 ?2014לקראת סיום 

 מיליון  200-מיליארד ו 7-כ .א

 מיליארד  7-קצת פחות מ .ב

 מיליון  100-מיליארד  ו 8 .ג

 מיליארד  6-כבר מתקרב ל .ד

 מיליון הוא מספר  308 .2

  1.1.2014-המכוניות שיוצרו בעולם מ .א

  1.1.2014-האופניים שיוצרו בעולם מ .ב

  1.1.2014-המחשבים שיוצרו בעולם מ .ג

   1.1.2014-בקבוקי המים המינראליים שנמכרו בעולם מ .ד

 הוציאו ממשלות העולם כסף בשנה האחרונה? בעיקר על מה  .3

 חינוך .א

 בריאות .ב

 טחון יב .ג

 כלכלה  .ד

 אוכלוסיית העולם  ,בשנה האחרונה .4

 מיליון איש  70-מגדלה ביותר  .א

  2013שנת כמו בנשארה פחות או יותר  .ב

  איש גדלה בקרוב לחצי מיליארד .ג

 בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה  ,קטנה .ד

 מיליון איש מתו השנה כתוצאה מ:  11-מעל ל .5

 תאונות דרכים .א

 אלכוהול .ב

 סמים  .ג

 דבקות  ימחלות מ .ד

 הכי הרבה אנשים?  2050בשנת איפה יהיו  ,פי ההערכות-על .6

 אפריקה .א

 צפון אמריקה   .ב

 דרום אמריקה  .ג

 אסיה   .ד

מיליארד אנשים. מה הדת  5-בהם מאמינים כ ,דתות 10,000-בעולם יש יותר מ .7

 גדול ביותר: שלה מספר המאמינים ש

 הינדואיזם  .א

 אלי טבע ואלילים   .ב

 נצרות  .ג

 ם אאסל .ד

 ג.7ד, 6ד, 5א, 4ב, 3ג, 2א, 1תשובות נכונות: 

  



 מסייעים ברחבי העולם: 2נספח 

 התרמה: 1אירוע 

התעורר דיון על יעד ההתרמה  ,בישיבה של הנהגת סניף של תנועת נוער באחת הערים בצפון הארץ

הראשונה השנה. לאחר שראש הקן סקר את הפניות הרבות שהגיעו אליו, הוא ביקש מחברי ההנהגה 

 לבחור באחת מתוך ארבע בקשות דחופות שהגיעו לפתחו: 

  .מדינות בעולם 45-איסוף כספים לארגון עולמי שמסלק מוקשים ישנים מאזורי קרבות ב .א

 תואר שני עבור סטודנטים המתקשים לשלם שכר לימוד. ללימודי איסוף כספים למען מלגות  .ב

באזור זה מתו  2011יולי -איסוף תרומות למען ילדים רעבים בקרן אפריקה )בחודשים מאי .ג

 ילדים מרעב(.  29,000

 הפוגע בשכבת האוזון. בישראל ירואיסוף כספים עבור עמותה למניעת זיהום או .ד

בעד ושני נימוקים בהנהגת הקן. באיזו בקשה תבחרו? הביאו לפחות שני נימוקים  אתם חברים

 בחירתכם.נגד 

 

 משלחת סיוע רפואי: 2אירוע 

פנה לממשלת ישראל וביקש ממנה לשלוח משלחת של צה"ל לטפל בנפגעי בינלאומי ארגון בריאות 

 כיבהקמת בתי חולים ניידים וכי לצה"ל ניסיון רב  תובבקשציין מגפת האבולה באפריקה. הארגון 

כושר האלתור שלהם באזורים במסירותם ובהצוותים הרפואיים שלו ידועים בכל העולם ביכולתם, 

  מוכי אסונות.  

 משרד החוץ יצר קשר עם צה"ל והודיע למשרד ראש הממשלה :  

  ש"ח.ליון ימ 5 – עלות הוצאת המשלחת לשבועיים .א

 דבקות במחלה. יולצוות להיש סיכון מסוים )קטן( לרופאים  .ב

 שעות להוצאת המשלחת.  48ל יכול להתארגן תוך "צה .ג

 אין בעיה של מתנדבים.  .ד

הביאו לפחות שני נימוקים ענו לבקשת ארגון הבריאות? יאתם חברים בממשלת ישראל. האם ת

 בעד ושני נימוקים נגד בחירתכם.

 

 ספינת הניצולים: 3אירוע 

דייג  ספינתב – שהייתה בהפלגת אימונים במימי הים התיכון – הבחינה ספינת חיל הים ,באחד הימים

ראו לסירה, חיל הים  תרעועה שמים חודרים לקרקעיתה והיא מתחילה לשקוע. כאשר התקרבה ספינ

, רובם םהדייג עמוסה בפליטים שהיו בדרכם לאיטליה. לאחר שהעלו את הפליטיפינת החיילים שס

יכולים לשוב למולדתם כי שם  אינםלסיפון. דיווח מפקד הספינה לבסיס כי הפליטים  ,נשים וילדים

 שלושיםוכמו כן שאיטליה לא תאפשר להוריד אותם בחופה. בדיווח נכתב שכל  ,יאונה להם רע

חייהם בסכנה.  ,לטענתם ,שאם לא כן ,הפליטים מבקשים מקלט בישראל ומעמד של תושבי קבע

 . פניםמפקד הבסיס בחיפה העביר את הדיווח למטכ"ל  וזה העבירו למשרד ה

האם הייתם נענים לבקשתם של הפליטים? הביאו שני נימוקים בעד ושני  ,כםלו ההחלטה ביד

  נימוקים נגד החלטתכם.



 

 חיל השלום : 4אירוע 

קורא לכנסת ישראל ובו הצעה להכניס הוגה דעות מפורסם ופרופסור ליחסים בינלאומיים פרסמו קול 

אחד  ,אפשר להרחיב אותו למשימות בחו"ל. לדעת היוזמיםשי( 1953רות הלאומי )יתיקון לחוק הש

עם  לעבודהפתרונות היעילים להעלאת קרנה של ישראל בעולם הוא לאפשר לבנות שירות לאומי 

את רוחה היפה של  יבטאוניים, "", כתבו  השהאלכילדים באזורי מצוקה בכל רחבי העולם.  "מעשים 

 . "בני אדם באשר הם כלפימדינת ישראל ואת הסולידריות של העם בישראל 

. חלק התלהבו מהיוזמה והבטיחו היו שונות לפניית הוגה הדעות והפרופסורחברי הכנסת  ותתגוב

אינה ליזום תפקידה של המדינה כי ו ,טענו כי "עניי עירך קודמים"וחלק הסתייגו  ה;להצביע בעד

 אך טענו כי לא ניתן להקצות לו כספים.  ,חלק שיבחו את הרעיון ;פעולות כאלו

האם לדעתכם רצוי לממן שירות לאומי עם אוכלוסיות מצוקה בחו"ל? הביאו שני נימוקים בעד 

  ושני נימוקים נגד החלטתכם.

 

 סוחרי הנשק: 5אירוע 

ארגונים מחוץ למדינה. חברה לנשק למדינות ו בישראל יש צורך באישור ממשרד הביטחון כדי למכור

פרטית העוסקת במסחר בינלאומי הגישה בקשה למכור נשק וציוד מתוחכם לראיית לילה לארגון 

רוט הבקשה הודו נציגי החברה י. בפמאות מיליוני דולריםבתמורה ל מורדים במדינה באסיה התיכונה

 ,טי במדינה האסייתית ולכונן שם מדינת דתכי אמנם המורדים מתכוונים להפיל את השלטון הדמוקר

את הנשק ממדינות אחרות. עוד כתבו כי יקנו המורדים  ,לא תצא לפועלסקה העאם טענו ש אבל

עסקה זו תאפשר לתעשיית הנשק בישראל לשגשג ותביא עמה רווחים יפים לעובדים, למפעל וגם 

  מסים. אמצעות למדינה ב

שמה של ישראל לא וכי ת כי מדובר בעסקה כלכלית טהורה ציינה החברה הפרטי ,היבסיכום הפני

 עולם. כלפי הלהכניס נימוקים מוסריים ולפיכך אין מקום  ,ישתרבב לעסקה

משרד הביטחון הודיע לחברה כי ישקול קשה מהמשרד לתת אישור לביצוע העסקה. יתעשיית הנשק ב

 את הבקשה. 

את הבקשה? הביאו שני נימוקים  ואשרתאתם ממונים על אישור הבקשה במשרד הביטחון. האם 

  בעד ושני נימוקים נגד החלטתכם.

 

  



 

 האם כדור הארץ הוא שטוח –זרקור על: גלובליזציה 

לם הוא עגול, ונרשם בדברי הימים כאדם הראשון קולומבוס דיווח למלכו ולמלכתו שהעו"

רק לאשתי, ורק  – שהוכיח זאת. אני חזרתי הביתה ודיווחתי על התגלית המרעישה שגיליתי

כך כתב תומס פרידמן, סופר  ח'."אני חושב שהעולם שטו'אמרתי לה,  'מותק,. 'בלחישה רכה

החיים  –העולם הגלובלי  – העולם הוא שטוח"בספרו  ,יורק טיימס"-ניו"ועיתונאי בכיר ב

התהליכים הגלובליים את סקר פרידמן את האירועים ו(. בספרו, 2005" )במציאות חדשה

בעיקר ו ,תמורות הכלכליות, הפוליטיות, החברתיותה .ח"ו"שטגרמו לעולם להיות לש

לשתף פעולה, יכולים קבוצות ויחידים בכל העולם גורמות לכך ש – הטכנולוגיותההתפתחויות 

לטשטוש הגבולות והמרחק  .ללא מגבלת זמן או מרחק תחרות זה בזה ולסחור זה עם זהלה

, על המסחר המדעעל התרבות, ועל על החינוך  –על חיי היומיום שלנו  בין המדינות יש השפעה

 . ועל התעשייה ועל עוד היבטים שונים בחיינו

 

שבו  עולמי,-כלל תהליך )השם נגזר מהמילה "גלובוס", שפירושה כדור הארץ( היא גלובליזציה

מדינות או  ביןגורמים חברתיים, תרבותיים, כלכליים ופוליטיים ללא קשר לגבולות פועלים 

מידע, כדור הארץ נהיה למקום חסר גבולות, למעין "כפר גלובלי", שבו  .למרחקים גאוגרפיים

קהילה רחבה המשולבת  ויוצריםבני אדם חוצים גבולות לאומיים  וגם הטכנולוגי ,מוצרים, כסף

  .אחדכלכלי ותרבותי בשוק 

 

עומדת מעל לאינטרסים  עולם חסר גבולות, שבו טובת ה"כפר הגלובלי"יוצרת גלובליזציה ה

המצדדים בגלובליזציה מאמינים  מלחמות.לסכסוכים ול גורמיםשל מדינות הלאום, שלעתים 

  שוויון אוניברסלי, רווחה, שלום וחירות.ש"כפר גלובלי" יביא 

  

ית תרבות המערבה להשתלטות של טוענים שהיא תורמתהמתנגדים לגלובליזציה מנגד, 

, מבטלת את הייחודיות המקומית ומבטאת חוסר סובלנות כלפי על העולם הקפיטליסטית

פועלת לטובת העשירים והחזקים . בהיבט הכלכלי, הגלובליזציה ערכים של תרבויות אחרות

ולטובת מדינות חזקות ותאגידים בינלאומיים המנצלים כוח עבודה  ,על חשבון העניים והחלשים

 זול במדינות עניות. 

 

 על זה והחברתיים שמניעים אותה משפיעים הכלכליים התרבותיים, הגלובליזציה והתהליכים

כדור הארץ. חלק מאוכלוסיית העולם נהנית מהשפעות אלה ולחלק נגרם  ימתושב רבים ועל זה

סבל ועוול. המודעות לכך שהגלובליזציה היא עובדה קיימת צריכה להביא לעיצובה כך שרבים 

 ככל האפשר יושפעו לטובה מיתרונותיה.

 

 



 גרטיסימא גוטמן, שאול וי כתיבה:

 צפרית גרינברגאילנה רבינוביץ,  עריכה:

 אפרת חבה לשונית:עריכה 


