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מדעי החברה
סוציולוגיה, 2 יח"ל, 065202 )על פי התכנית החדשה(

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר שייכלל במבחן
המיקוד שלהלן מבוסס על הספרים האלה:

סוציולוגיה: במעגלי חברה — תרבות, נ' נוה, ר' אלעד, א' רן, הוצאת רכס, 2003.  —

סוציולוגיה: במעגלי חברה — קבוצה, נ' נוה, ר' אלעד, א' רן, הוצאת רכס, 2003.  —

סוציולוגיה: במעגלי חברה — מוסד המשפחה, נ' נוה, ר' אלעד, א' רן, הוצאת רכס, 2003.  —

סוציולוגיה: במעגלי חברה — חִברות, נ' נוה, ר' אלעד, א' רן, הוצאת רכס, 2004.  —

ועל המסמך "בואו נלמד סוציולוגיה" — אתר מדעי החברה/מקצועות לימוד/סוציולוגיה/חומרי למידה.

ספר תרבות

הנושא בספר הלימוד ומספר העמודיםהנושא במסמך

הגדרת התרבות

)עמ' �(

הגדרות סוציולוגיות לתרבות, עמ' �4, 48-45

קטגוריזציה דעות קדומות וסטראוטיפים

מרכיבי התרבות )חומרית ולא חומרית(

מרכיבי תרבות עיקריים

)עמ' �(

ערכים ונורמות, עמ' 64-50

סמלים, שפה )מילולית ולא מילולית(

סטטוסים ותפקידים )נמצא בספר "הקבוצה"(

עמ' 48-46

טקסים, טקסי מעבר, עמ' �73-7

השוואה בין תרבויות

)עמ' 2, 4(

חברה וטכנולוגיה, עמ' 85-84

הוראס מיינר: פולחן הגוף של היאקיראמא

אתנוצנטריות ויחסיות תרבותית, עמ' 92-87

אוניברסליזם תרבותי, עמ' 78

תרבויות משנה ומיעוטים

)עמ' 2(

הדגשים תאורטיים

)עמ' 3(

תרבויות משנה )ללא המאמרים(, מיעוטים, 

עמ' �00-99

הגישה הפונקציונלית לתרבות, וגישת 

האינטרקציה הסימבולית לתרבות, עמ' 80-77

מומלץ להשתמש גם במבוא, עמ' 27-25, 3�-29

כיצד חוקרים תרבויות

)עמ' 3(

מהי תצפית, תצפית ישירה, משתתפת, 

ממוקדת, עמ' �67-�60

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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ספר קבוצה

הנושא בספר הלימוד ומספר העמודיםהנושא במסמך

מהי קבוצה?

)עמ' 5(

מהי קבוצה, עמ' �5-�2

מה הם המניעים להתגבשות בני אדם 

בקבוצות? עמ' 9

מבנה של קבוצה

)עמ' 5(

סטטוס, תפקיד, עמ' 48-46, 5�-50 )לא כולל 

מערך סטטוס לא מאוזן(

מאפייני קבוצה

)עמ' 5(

מיון קבוצות, עמ' 35-26

קבוצת השתייכות

קבוצת התייחסות

)עמ' 5(

מהי קבוצת השתייכות,

מהי קבוצת התייחסות, 

קבוצת התייחסות והרגשת קיפוח יחסי, 

עמ' 45-38

השפעת הקבוצה על התנהגות חבריה

)עמ' 5(

לחץ קבוצתי, קונפורמיות, עמ' 6�-60

הניסוי של מילגרם, ועדת הלסינקי, עמ' 67-64

מנהיגות

)עמ' 6(

מיהו המנהיג, גישת התכונות והגישה המצבית, 

עמ' 8�-78

סוגי המנהיגות: פורמלי — לא פורמלי, 

משימתי–חברתי, המחקר של ביילס, 

עמ' 88-83

התארגנויות חברתיות נוספות

)עמ' 6(

מה בין קבוצה לבין קטגוריה חברתית, עמ' �6

רשתות חברתיות, ארגון פורמלי, עמ' ���-��4

קונפליקט ושיתוף פעולה בין קבוצות

)עמ' 6(

הניסוי של שריף — שיתוף פעולה בין קבוצות 

בקונפליקט, עמ' �23

כיצד חוקרים קבוצות

)עמ' 6(

הניסוי, ניסוי שדה

מושגי יסוד בשיטות מחקר, עמ' �33-�30

מאמרים

)עמ' 6(

המאמר של הומנס: כנופיית רחוב נורטון, 

עמ' 97-95

הניסוי של שריף — שיתוף פעולה בין קבוצות 

בקונפליקט, עמ' �23

ספר מוסד המשפחה

הנושא בספר הלימוד ומספר העמודיםהנושא במסמך

מהי משפחה? 

)עמ' 8(

הגדרות סוצילוגיות למושג המשפחה, גישות 

תאורטיות, עמ' �3-8

מה הם הגורמים להיווצרות דפוסי משפחה שונים

)עמ' 8(

המשפחה בחברה המסורתית לעומת המשפחה 

בחברה המודרנית )כולל הטבלה(, עמ' 60-58

מעמדם של נשים וגברים במשפחה ובחברה 

הפוסט–מודרנית: זכויות הנשים

)עמ' 8(

מאפייני המשפחה הפוסט–מודרנית, 

עמ' ��9-��8

אי–שוויון במשפחה: מעמדם של נשים וילדים 

במשפחה ובחברה הפוסט–מודרנית, עמ' �34

זכויות נשים, עמ' �39-�37

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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ספר חִברות

הנושא בספר הלימוד ומספר העמודיםהנושא במסמך

מי אני וכיצד איראה בעתיד?

)עמ' �0(

מהו תהליך הִחברות, עמ' �4-�3

גישות תאורטיות בִחברות

)עמ' �0(

גישת האינטראקציה הסימבולית: קולי

הגישה הפונקציונאלית לִחברות, עמ' 33-29,

39-37

התאוריה האקולוגית של ברונפנברנר, 

עמ' �07-���

סוכני ִחברות

)עמ' �0(

סוכני ִחברות, מיהו סוכן ִחברות,

המשפחה כסוכן ִחברות,

בית הספר כסוכן ִחברות — ללא המחקרים

קבוצת השווים כסוכן ִחברות, עמ' 53-40

תהליך ההתבגרות בחברה המודרנית

)עמ' �0(

תהליך התבגרות בחברה המודרנית:

התבגרות ונעורים

הסוציולוגיה של ההתבגרות כולל: גילוי/

המצאת ההתבגרות

הִחברות בגיל ההתבגרות

ִחברות המתבגר בקבוצת השווים

ִחברות המתבגר במרחבים חברתיים אחרים

תאוריות של התבגרות: המתבגר כאדם שולי

התבגרות בעיני האנתרופולוגים )כולל טקסי 

מעבר(, עמ' 95-82

סיכום: התבגרות בחברות מסורתיות 

מודרניות ופוסט–מודרניות, עמ' �03

הפונקציות של המורטוריום, עמ' 63

ִחברות מטרים / מקדים, עמ' 44
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סוציולוגיה, היחידה השלישית , 065102 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

החומר מבוסס על הספר — "החוויה הסוציולוגית — שינויים חברתיים בישראל ובעולם", הריסון, וולפרט, 

לביטוב, הוצאת רמות, תל אביב, 2000.

מהו שינוי חברתי?

אורית טלמור — מבטהובן עד אהוד בנאי )עמ' 2�-�6(

לביטוב רות — בחירת שם לילד — עניין אישי או חברתי? )עמ' 37-36(

במה דומים הסוגים השונים של שינוי חברתי ובמה הם שונים?

שינויים חברתיים כתהליך חברתי )�44-4( ג'ואן הריסון — 

ג'ואן הריסון וראשונה וולפרט — לקראת חברה בתר–תעשייתית )עמ' 54-52 כולל טבלה בעמ' 54(

ג'ואן הריסון — הגלובליזציה של החיים החברתיים והשלכותיה )עמ' 6�-56(

ראשונה וולפרט — סגנונות גלובליים ולאומיות תרבותית )עמ' 64-62(

מדוע מתרחשים שינויים חברתיים?

ג'ואן הריסון — התאוריה הפונקציונלית של שינוי חברתי )עמ' 80-78(

ג'ואן הריסון וראשונה וולפרט — תאוריית הקונפליקט: מאבק חברתי כגורם לשינוי חברתי )עמ' �82-8(
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כלכלה, 2 יח"ל, 931491

שים לב!

להלן פירוט החומר שממנו יחוברו שאלות המבחן וגם חומר שלא ייכלל במבחן.

המיקוד שלהלן מבוסס על תכנית הלימודים.

החומר שכן ייכלל במבחן:

פרק שני: ביקוש והיצע
תכנון על ידי כוחות השוק בתנאים של תחרות משוכללת. ב. 

פונקציית הביקוש. ג. 

פונקציית ההיצע ומחיר השוק. ה. 

חריגות מהתחרות המשוכללת. ו. 

סוגים שונים של שווקים )מוצרים, תשומות, עבודה, מטבע חוץ(. ז. 

פרק שלישי: משקי בית ופירמות
משקי בית. ב. 

פרק רביעי: הממשלה
תקציב הממשלה. ב. 

פרק שישי: מסחר בינלאומי
מסחר בינלאומי: א. 

סחר חופשי או סחר מוגן.  )2(  

דיון בשווקים של מוצרי יצוא ויבוא בכלים של ביקוש והיצע.  )3(  

מאזן התשלומים. ב. 

שוק המט"ח. ג. 

פרק שביעי: הביקוש המצרפי
הביקוש המצרפי ומרכיביו. א. 

הצגת התוצר המקומי כהיצע מצרפי. ב. 

רמת התוצר של שיווי–משקל. ג. 

פערים אינפלציוניים ודפלציוניים. ד. 

המדיניות לשינוי הביקוש המצרפי: ה. 

מדיניות תקציבית )פיסקלית(.  )�(

מדיניות להשפעה על סחר החוץ: השפעות על ביקושים ליבוא ויצוא על ידי שינוי שער החליפין.  )2(

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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החומר שלא ייכלל במבחן:

פרק ראשון: מושגי יסוד
כל הפרק לא ייכלל במבחן.

פרק שני: ביקוש והיצע
מה וכמה לייצר א. 

פונקציית הייצור ד. 

פרק שלישי: משקי בית ופירמות
סוגי היחידות הכלכליות. א. 

הפירמות. ג. 

פרק רביעי: הממשלה
תפקידים ויעדים כלכליים של הממשלה. א. 

דרכי פעולה אחרות של הממשלה. ג. 

פרק חמישי: כסף ובנקאות
כל הפרק לא ייכלל במבחן.

פרק שישי: מסחר בינלאומי
מסחר בינלאומי: א. 

יתרון יחסי ויתרון מוחלט.  )�(  

כדאיות היצוא והיבוא מבחינת כלל המשק:  )4(  

דולר נחסך, דולר מוסף והבהרת המושגים.   

פרק שביעי: הביקוש המצרפי
מדיניות לשינוי הביקוש המצרפי: ה. 

מדיניות כספית )מוניטרית(.  )3(  
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כלכלה, 1 יח"ל, 063101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

שוק העבודה

מהותה של העבודה ומקומה במרחב החיים א. 
מקור:

האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש, יחידה 4, עמ' �32-�27, �5�-�40.

שוק העבודה )ביקוש והיצע לעבודה( ב. 
מקורות:

האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש, יחידה 4, עמ' 200-�95.

האוניברסיטה הפתוחה — כלכלה וחברה, יחידה 3.

ש' יובל, פרקים בכלכלה, הוצאת עם עובד.

ב.1.   שוק העבודה בשוק תחרותי
מקור:

האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש, יחידה 4, עמ' �2�0-20, 238-235.

האבטלה ד. 
מהות האבטלה וגורמים לאבטלה. ד. �. 

היבטים כלכליים של האבטלה )השפעות האבטלה על צמיחה, מאזן התשלומים, ההכנסה הלאומית וכו'(. ד. 2. 

הקשר בין אינפלציה לאבטלה. ד. 3. 

מקורות:

האוניברסיטה הפתוחה — ניהול משאבי אנוש, יחידה 4, עמ' 244-239.

יעקב רוזנברג, "אבטלה וסף השכר", עמ' 29-�9, מתוך: שוק העבודה, עורכים: ב' הררי וא' תמרי, הוצאת הרשות

לתכנון כלכלי, ירושלים, אוגוסט �993.

מבנה כוח העבודה במשק הישראלי ה. 
מקורות:

האוניברסיטה הפתוחה — כלכלה וחברה, יחידה 4.

שנתון סטטיסטי לישראל, �993.
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מדע המדינה, 2 יח"ל, 931391

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד שלהלן מבוסס על הספרים האלה:

המקראה ממשל ופוליטיקה, ב' נויברגר, א' קופמן וק' שמשי )עורכים(, עם עובד, �996.  *

הספר רשות הרבים, ש' אבינרי, ספריית פועלים, �986.  *

הספר הגות מדינית, א' וולפנזון, עם עובד, �987.  *

ייכללו שאלות המבוססות על מאמרים מהמקראה ממשל ופוליטיקה, מאת ב'  נויברגר, א' קופמן וק' שמשי

)עורכים(, עם עובד, �996:

ר' מקאיבר, "מקור הציות"  .�

א' פרום, "הפסיכולוגיה של הנאציזם"  .2

ד' זקס, "פונדמנטליזם — הטוטליטריות החדשה"  .3

ב' נויברגר, "דמוקרטיות יציבות ולא יציבות"  .4

ש' נח אייזנשטט, "תכונות יסוד של המדינה המודרנית"  .5

ר' דאל, "האדם הפוליטי"  .6

מ' שמיר, "סובלנות פוליטית בישראל"  .7

א' דון יחיא וי' ליבמן, "דת ומדינה — חקיקה דתית"  .8

ש' אבינרי, "אין סוציאליזם ללא חירות"  .9

ק' פרידריך וב' בז'ז'ינסקי, "קווי האופי הכלליים של הדיקטטורה הטוטליטרית"  .�0

י' פרי, "דמוקרטיה — עקרונות ומאפיינים"  .��

ג' שומפטר, "תיאוריה אחרת על דמוקרטיה"  .�2

י' ישי, "קבוצות אינטרס בישראל"  .�3

ב' נויברגר, "מיון מפלגות"  .�4

ייכללו שאלות המבוססות על פרקים שעוסקים בהוגים האלה 

מהספרים רשות הרבים, ש' אבינרי

       הגות מדינית, א' וולפנזון

לוק  *

הובס  *

סוקרטס  *
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מדע המדינה, 1 יח"ל, 066101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המאמרים שלהלן הם הבסיס לבחינה:

מ' רוקאר, אירופה לאן? מתוך: ילקוט למחשבה פוליטית, מספר 20 )�990(  .�

פ' טרודו, נגד לאומנות. מתוך: ילקוט למחשבה פוליטית, מספר 20 )�990(  .2

א' קאדרה, דרכונים. מתוך: עולם המדיה מספר 2 בנושא "המהגרים" )ינואר �990(  .3

פ' סאן, הגזענות הזוחלת מאיימת עלינו יותר מקיצוני הימין. מתוך: ילקוט למחשבה פוליטית, מספר 33  .4

)�994(  



קיץ תשס"ח - �0 -

פסיכולוגיה, 2 יח"ל, 069201

שים לב!

להלן פירוט החומר שממנו יחוברו שאלות המבחן וגם חומר שלא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים בפסיכולוגיה, ירושלים, התשנ"ח, �997 )מהדורה חדשה(.

החומר שכן ייכלל במבחן:

פרק ראשון: מבוא — פסיכולוגיה כמדע

מושג המדע ב. 

אסכולות בפסיכולוגיה בראייה היסטורית ג. 

פרק שני: למידה

כל הפרק

פרק שישי: אישיות

אישיות א. 

התאוריה הפסיכואנליטית של פרויד ב. 

תאוריית הלמידה החברתית של בנדורה ג. 

פרק שביעי: תאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית

כל הפרק

פרק שמיני: חשיבה חברתית

ייחוס סיבה א. 

פרק תשיעי: עמדות, דעות קדומות והשפעה חברתית

עמדות ודרכי רכישתן א. 

שינוי עמדות ב. 

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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החומר שלא ייכלל במבחן:

פרק ראשון: מבוא — פסיכולוגיה כמדע

הגדרת הפסיכולוגיה ותחומי עיסוקיה המדעיים א. 

פרק שלישי: אינטליגנציה

כל הפרק לא ייכלל

פרק רביעי: הנעה וריגוש

כל הפרק לא ייכלל

פרק חמישי: לחץ

כל הפרק לא ייכלל

פרק שישי: אישיות

התאוריה הפנומנולוגית של רוג'רס ד. 

פרק שמיני: חשיבה חברתית

עיוותים בייחוס ב. 

סכמות ג. 

פרק תשיעי: עמדות, דעות קדומות והשפעה חברתית

תאוריות איזון )דיסוננס קוגניטיבי( ג. 

דעה קדומה ד. 

השפעה חברתית ה. 



קיץ תשס"ח - �2 -

פסיכולוגיה, היחידה השלישית, 1 יח"ל, 069102

שים לב!

להלן פירוט החומר שממנו יחוברו שאלות המבחן וגם חומר שלא ייכלל במבחן.

הבחינה תכלול את סעיפי הפרקים האלה:

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה התפתחותית — פרק 10

התקשרות א. 

גיל ההתבגרות ב. 

גיבוש האישיות בגיל ההתבגרות ג. 

דימוי עצמי ותפקידי מין — פרק 11

דימוי עצמי והתפתחותו א. 

זהות מינית ותפקידי מין ב. 

תהליכים בין–אישיים — פרק 14

אלטרואיזם ועזרה הדדית ג. 

הבחינה לא תכלול את סעיפי הפרקים האלה:

עוברות, לידה, תחילת חיים — פרק 12 

עוברות א. 

תרומת המשחק להתפתחות ב. 

תהליכים בין–אישיים — פרק 14 

משיכה בין–אישית א. 

תוקפנות ב. 



קיץ תשס"ח - �3 -

שיטות מחקר במדעי החברה )מתודולוגיה( 
לנבחני משנה בלבד, 1 יח"ל, 931177

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד שלהלן מבוסס

על תכנית הלימודים במתודולוגיה, ירושלים, תשס"ד  —

ועל הספרים האלה:  —

ר' בייט–מרום, שיטות מחקר במדעי החברה, האוניברסיטה הפתוחה, יחידות �-6.  )�(

הערה:  כל המאמרים המופיעים כנספחים ליחידות אלה הם לצורך תרגול עצמי והבהרה בלבד  

ואינם חובה כחומר לבחינה.  

ר' בייט–מרום וא' זיו, פסיכולוגיה בחינוך — נספחים )נספח א — אשנב לשיטות מחקר,  )2(

נספח ב — אשנב לסטטיסטיקה(, האוניברסיטה הפתוחה, 2003.  

נ' צבר בן–יהושע, המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, מודן, �995.  )3(

החומר שייכלל במבחן

 חלק א:  שיטות מחקר במדעי ההתנהגות

פרק ראשון: המחקר במדעי ההתנהגות

בתכנית הלימודים: רעיונות מרכזיים 2, 4

מקורות:

בייט–מרום, יחידה �: סעיפים �.�, 2.�, 3.�

פרק שני: תכנון המחקר

בתכנית הלימודים: כל הפרק

מקורות:

בייט–מרום, יחידה �: סעיפים 2.�, 3.�, 4.�  יחידה 2: סעיפים �.2, 2.2, 2.4

פרק שלישי: סוגי מחקר

בתכנית הלימודים: כל הפרק

מקורות:

בייט–מרום, יחידה 2: סעיפים 2.3, 2.4, 2.5, 2.6  יחידה 4: סעיפים 4.3, 4.4

     יחידה 5: סעיפים 5.2, 5.3, 5.4  יחידה 6: סעיפים �.�.6, 2.�.6, 6.3

נ' צבר בן–יהושע, עמ' 35-�8, 78-50, 95-88

פרק רביעי: תוקף ומהימנות

בתכנית הלימודים: רעיונות מרכזיים 2, 3

מקורות:

בייט–מרום, יחידה 3: סעיפים 3.2.2 )ללא נוסחאות(, �.3.3

נ' צבר בן–יהושע, עמ' �07-�06 

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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 חלק ב:  עיבוד כמותי של נתונים

פרק ראשון: ארגון נתונים

בתכנית הלימודים: רעיונות מרכזיים 2, 5

מקורות:

בייט–מרום, יחידה 3: סעיף �.3

פרק שלישי: מדדי קשר בין משתנים — המתאם

בתכנית הלימודים: רעיונות מרכזיים �, 5, 6, 8, 9

מקורות:

אבנר זיו ובייט–מרום, פסיכולוגיה בחינוך, נספח ב': אשנב לסטטיסטיקה, עמ' 62-56


