
המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית
רשימת הנושאים שלא יילמדו במסגרת 

המיקוד רשימת הנושאים ללימוד מיקוד תוכן ומיומנויות
הנושאים                                                                                                                      חומרי עזר נושאי החובה (70%) נושאי החובה (70%)

תיק תכניות 
לימודים

סיכומים וחומרי 
עזר

שיעורים מוקלטים מצגות עמודים בספר מושגים 
תיאוריות 
ומאמרים

תת נושא נושא

קישור לתיק תכניות 
לימודים - חומרים 

בסוציולוגיה

חוברת סיכומים 
לבגרות - עידו ובינה 

גלדי

קישור לסרטון 
תרבות מושגי יסוד

קישור למצגת 
מעודכנת

ספר הלימוד 
סוציולוגיה במעגלי 

חברה, תרבות: 
אלעד רונית, נווה 

ניסן ורן אורית, 
הוצאת רכס

מרכיבי  תרבות: 
חומרית, לא 

חומרית.

מה הם רכיבי 
תרבות?

תרבות הגדרת המושג 
תרבות ( שפירא), 
הלם תרבות, דעות 

קדומות 
וסטראוטיפים

מהי תרבות? תרבות

46-48

מרכיבי  תרבות: 
חומרית, לא 

חומרית.

מה הם רכיבי 
תרבות?

תרבות

קישור לאתר שער 
הנגב לומדים 

סוציולוגיה אתי נוי 
שמעוני

קישור לסרטון 
תרבות מושגי יסוד

קישור למצגת 
מעודכנת

ערכים: הגדרה, 
סולם ערכים, 

קונפליקט ערכים.

ידע, אמונה, 
טכנולוגיה, המודל 

של לנסקי

מהם מרכיבי 
תרבות?

50-53

ערכים: הגדרה, 
סולם ערכים, 

קונפליקט ערכים.

קישור לסרטון 
תרבות מושגי יסוד

קישור למצגת 
מעודכנת

נורמות: הגדרה, 
סנקציות, סמלים, 

סימנים  ושפה.

הבחנה בין מין 
ומגדר. חובה 

ללמד את המאמר 
" תרבות ומגדר"

מגדר

50-57

נורמות: הגדרה, 
סנקציות, סמלים, 

סימנים  ושפה.

המאמר של הול: 
"הלשון האלמת"

גישת 
האתנוצנטריות 

התרבותית 
והיחסיות 
התרבותית

גישות לחקר 
תרבות

62-64

המאמר של הול: 
"הלשון האלמת"

קישור לסרטון 
תיאוריות סוציולוגיות

קישור למצגת 
מעודכנת

הגישה 
הפונקצינליסטית

גישות 
תיאורטיות 

לחקר תרבויות

מאמר : פולחן 
הגוף של 

היאקירמא 77-80

הגישה 
הפונקצינליסטית

גישות 
תיאורטיות לחקר 

תרבויות
קישור לסרטון 

תיאוריות סוציולוגיות
קישור למצגת 

מעודכנת
גישת האינטרקציה 

הסימבולית
הגירה וולונטרית, 

הגירה כפויה, 
סיפוח מדיני,
קולוניאליזם

מהם הגורמים 
להתפתחות 

תרבות הטרוגנית
77-80

גישת 
האינטרקציה 

הסימבולית

קישור לתיק תכניות 
לימודים - חומרים 

בסוציולוגיה

חוברת סיכומים 
לבגרות - עידו ובינה 

גלדי

קישור לסרטון גישת 
הקונפליקט

קישור למצגת 
מעודכנת

ספר הלימוד 
סוציולוגיה במעגלי 

חברה, קבוצה: 
אלעד רונית, נווה 

ניסן ורן אורית, 
הוצאת רכס

גישת הקונפליקט הגדרת קבוצה 
ומאפייניה 

אינטראקציה 
חברתית, מבנה 

חברתי, המשכיות 
ויציבות חברתית. 

תלות הדדית. 
זהות קבוצתית. 

מכנה תרבותי 
משותף.

מהי קבוצה? קבוצה 77-80 גישת הקונפליקט

קישור לאתר שער 
הנגב לומדים 

סוציולוגיה אתי נוי 
שמעוני

קישור סרטון תרבות 
צריכה גלובלית 

ומקומית

קישור למצגת 
מעודכנת

תרבות גלובלית 
ותרבות מקומית 
תרבות הצריכה

כיצד משתנות 
תרבויות

הגדרת המושג 
קטגוריה חברתית. 

(ללא המון וקהל)

155-156 תרבות גלובלית 
ותרבות מקומית 
תרבות הצריכה

כיצד משתנות 
תרבויות

קישור לסרטון קבוצה 
וקטגוריה חברתית

קישור למצגת 
מעודכנת

צרכים 
אינסטרמונטליים 

ואקספרסיביים

מדוע  אנשים 
מתגבשים 
לקבוצות?

קבוצה סטטוס, מערך 
סטטוס, סמלי 

סטטוס, יוקרת 
סטטוס, 

סטראוטיפ, 
סטטוס שולי. 

מערך סטטוס לא 
מאוזן.

סטטוס חברתי

10-8

צרכים 
אינסטרמונטליים 

ואקספרסיביים

מדוע  אנשים 
מתגבשים 
לקבוצות?

קבוצה

קישור לסרטון קבוצת 
השתייכות 
והתייחסות

קישור למצגת 
מעודכנת

קבוצת השתייכות 
(נולד לתוכה, חובה, 

בחירה), קבוצת 
התייחסות, סוגים 

של קבוצות 
התייחסות: 

נורמטיבית, משווה 
שלילית.

קבוצת 
השתייכות 

וקבוצת 
התייחסות

תפקיד, שותפי 
תפקיד, קונפליקט 
בין שותפי תפקיד

תפקיד חברתי 38-41,44-45 קבוצת השתייכות 
(נולד לתוכה, 

חובה, בחירה), 
קבוצת התייחסות, 
סוגים של קבוצות 

התייחסות: 
נורמטיבית, 

משווה שלילית.

קבוצת 
השתייכות 

וקבוצת 
התייחסות

הרגשת קיפוח יחסי המחקר של אש השפעת הקבוצה 
על התנהגות 

חבריה

44-45 הרגשת קיפוח 
יחסי
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קישור לסרטון לחץ 
חברתי וקונפורמיות 

הניסוי של אש 
ומילגרם והצהרת 

הלסינקי

קישור למצגת 
מעודכנת

לחץ קבוצתי 
וקונפורמיות

השפעת 
הקבוצה  על 

התנהגות 
חבריה

מנהיגות: הגדרת 
המושג, תאוריות 

בנושא מנהיגות
(גישת התכונות 

והגישה המצבית).

תהליכי קבלת 
החלטות 

ומנהיגות 
בקבוצה

60-61,64-67 לחץ קבוצתי 
וקונפורמיות

השפעת הקבוצה  
על התנהגות 

חבריה

קישור לסרטון לחץ 
חברתי וקונפורמיות 

הניסוי של אש 
ומילגרם והצהרת 

הלסינקי

קישור למצגת 
מעודכנת

המחקר של 
מיליגרם (ציות 

לסמכות)

קריטריונים למיון 
מנהיגות.

60-61,64-67 המחקר של 
מיליגרם (ציות 

לסמכות)

קישור לסרטון לחץ 
חברתי וקונפורמיות 

הניסוי של אש 
ומילגרם והצהרת 

הלסינקי

קישור למצגת 
מעודכנת

הצהרת הלסינקי מחקרים בנושא 
מנהיגות: המחקר 
של ביליס: מנהיג 

חברתי ומנהיג 
משימתי המחקר 
של ליפיט וויט: 
מנהיג דמוקרטי, 

חברתי, בלתי 
מתערב.

60-61,64-67 הצהרת הלסינקי

קישור למצגת 
מעודכנת קהילה, קהילת 

אינטרנט, רשתות 
חברתיות

מהי זיקתה של 
הקבוצה 
לחברה 

הרחבה?

המחקר של שריף, 
הפחתת דעות 

קדומות באמצעות 
מגע בין קבוצות

מהם סוגי 
היחסים הנוצרים 

בעת מפגש בין 
תרבויות?

106-108
קהילה, קהילת 

אינטרנט, רשתות 
חברתיות

מהי זיקתה של 
הקבוצה לחברה 

הרחבה?

קישור לתיק תכניות 
לימודים - חומרים 

בסוציולוגיה

חוברת סיכומים 
לבגרות - עידו ובינה 

גלדי

קישור לסרטון 
קונפורמיות וסטייה 

חברתית

קישור למצגת 
מעודכנת

סטיה ויחסיות 
הסטיה

קונפורמיות 
וסטיה

הגדרת המושג 
משפחה 

ומורכבותה 
בחברה בת זמננו

מהי משפחה משפחה 71 סטיה ויחסיות 
הסטיה

קונפורמיות 
וסטיה

קישור לאתר שער 
הנגב לומדים 

סוציולוגיה אתי נוי 
שמעוני

ספר הלימוד 
סוציולוגיה במעגלי 

חברה, משפחה: 
אלעד רונית, נווה 

ניסן ורן אורית, 
הוצאת רכס

תאוריות בנוגע 
למשפחה:הגישה 

הפונקציונליסטית 
הפונקציות של 

המשפחה, גישת 
הקונפליקט

גישות 
תיאורטיות 

בחקר המשפחה

משפחה רמת משפחתיות- 
 התלמיד צריך 

לדעת את המדדים 
לרמת משפחתיות

במה דומות 
משפחות בחברות 

שונות ובמה הן 
נבדלות זו מזו?

9-13,24-28 תאוריות בנוגע 
למשפחה:הגישה 

הפונקציונליסטית 
הפונקציות של 

המשפחה, גישת 
הקונפליקט

גישות 
תיאורטיות בחקר 

המשפחה

משפחה

קישור לסרטון מיון 
משפחות דמיון ושוני

קישור למצגת 
מעודכנת

סוגי משפחות 
וקרטריונים למיונם: 

אופן הקמת 
המשפחה,מספר בני 

זוג,דפוסי מגורים

במה דומות 
משפחות 

בחברות שונות, 
ובמה הן 

נבדלות זו מזו?

משפחה בחברה 
מסורתית

 משפחה בחברה 
מודרנית

מהם הגורמים 
לדפוסי משפחה 

שונים?

32-33 סוגי משפחות 
וקרטריונים 

למיונם: אופן 
הקמת המשפחה,

מספר בני זוג,
דפוסי מגורים

במה דומות 
משפחות בחברות 
שונות, ובמה הן 

נבדלות זו מזו?

קישור לתיק תכניות 
לימודים - חומרים 

בסוציולוגיה

חוברת סיכומים 
לבגרות - עידו ובינה 

גלדי

קישור למצגת 
משפחה פוסט 

מודרנית

קישור למצגת 
מעודכנת

מאפייני המשפחה 
הפוסט־מודרנית

מה מייחד את 
המשפחה 

הפוסט 
מודרנית?

משפחה כסוכן 
חיברות

 בית ספר כסוכן 
חיברות

 אמצעי תקשורת 
המוניים כסוכן 

חיברות

סוכני חיברות חיברות 118-119 מאפייני המשפחה 
הפוסט־מודרנית

מה מייחד את 
המשפחה הפוסט 

מודרנית?

קישור לאתר שער 
הנגב לומדים 

סוציולוגיה אתי נוי 
שמעוני

קישור לסרטון רמת 
משפחתיות וגירושים 

בחברה הפוסט 
מודרנית

קישור למצגת 
מעודכנת

מהן הסיבות 
לשיעור גבוה יחסית 

של גרושים

תאוריות של 
התבגרות: 

 המתבגר כאדם 
שולי

 פער דורות או 
קונפליקט בין 

דורות

תהליך התבגרות 
בחברה מודרנית

118-119 מהן הסיבות 
לשיעור גבוה 

יחסית של גרושים

קישור לסרטון בעיות 
חברתיות והמשפחה 

בפוסט מודרנית

קישור למצגת 
מעודכנת

הגדרת המושג בעיה 
חברתית, הגדרה 

סובייקטיבית 
ואובייקטיבית

מהן הבעיות 
והדילמות של 
המשפחה בת 

זמננו?

משפחה כסוכן 
חיברות

 בית ספר כסוכן 
חיברות

 אמצעי תקשורת 
המוניים כסוכן 

חיברות

סוכני חיברות 142 הגדרת המושג 
בעיה חברתית, 

הגדרה 
סובייקטיבית 
ואובייקטיבית

מהן הבעיות 
והדילמות של 
המשפחה בת 

זמננו?

קישור לסרטון זהויות 
משנה

קישור לסרטון מהי 
זהות

קישור למצגת 
מעודכנת

ספר הלימוד 
סוציולוגיה במעגלי 

חברה, חיברות: 
אלעד רונית, נווה 

ניסן ורן אורית, 
הוצאת רכס

הגדרת המושג, 
חשיבות תהליך 
החברות לפרט 
ולחברה; זהות 
וזהויות משנה.

מהו תהליך 
החברות? סוכני 

חיברות

תאוריות של 
התבגרות: 

 המתבגר כאדם 
שולי

 פער דורות או 
קונפליקט בין 

דורות

תהליך התבגרות 
בחברה מודרנית

8-10 הגדרת המושג, 
חשיבות תהליך 
החברות לפרט 
ולחברה; זהות 
וזהויות משנה.

מהו תהליך 
החברות? סוכני 

חיברות

חיברות

קישור לסרטון סוכני 
חיברות ביה"ס 

ואמצעי תקשורת

קישור למצגת 
מעודכנת

מיהו סוכן חיברות? 
סוכן חיברות 
ראשוני, משני

40-42 מיהו סוכן 
חיברות? סוכן 

חיברות ראשוני, 
משני
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 קישור לסרטון
  חיברות לפי
 אינטראקציה

סימבולית

  קישור לסרטון
 חיברות לפי
פונקציונליזם

קישור למצגת 
מעודכנת

גישות תאורטיות 
לחברות: 

אינטראקציה 
סימבולית, 

פונקציונליסטית.

כיצד מתפתחת 
הזהות? גישות 
לחקר תרבויות

29-33 גישות תאורטיות 
לחברות: 

אינטראקציה 
סימבולית, 

פונקציונליסטית.

כיצד מתפתחת 
הזהות? גישות 
לחקר תרבויות

קישור לסרטון האני 
במראה חלק ב

קישור לסרטון האני 
במראה חלק א

קישור למצגת 
מעודכנת

תיאורית "האני 
במראה" של קולי

29-33 תיאורית "האני 
במראה" של קולי

קישור לסרטון 
סביבות אקסו 

ומאקרו

קישור לסרטון 
סביבת מיקרו ומסו

קישור למצגת תאוריית האקולוגיה 
האנושית:ארבעת 
הסביבות - מיקרו 
מסו אקסו מאקרו

במה נבדלים 
תהליכי 

החברות בתוך 
החברה ובמה 

הם נבדלים בין 
החברות 
השונות

107-110 תאוריית 
האקולוגיה 

האנושית:ארבעת 
הסביבות - מיקרו 
מסו אקסו מאקרו

במה נבדלים 
תהליכי החברות 

בתוך החברה 
ובמה הם נבדלים 

בין החברות 
השונות

קישור לסרטון 
תפקידי מין, סוכני 

חיברות ותקרת 
זכוכית

קישור למצגת 
מעודכנת

חיברות מגדרית 
(לתפקידי מין)

מין ומגדר 112-115 חיברות מגדרית 
(לתפקידי מין)

מין ומגדר

קישור לסרטון, מין, 
מגדר ומינניות

המושגים – מין 
מגדר מינניות 

(סקסיזם)

המושגים – מין 
מגדר מינניות 

(סקסיזם)

נושאי הרחבה והעמקה (30%) נושאי הרחבה והעמקה (30%) נושאי הרחבה והעמקה (30%)
ללא שינוי קטגוריזציה מהי תרבות? תרבות

קישור לתיק תכניות 
לימודים - חומרים 

בסוציולוגיה

חוברת סיכומים 
לבגרות - עידו ובינה 

גלדי

התלמיד יכיר תכונות 
של מוסדות מאחד 

מהמוסדות החברתיים 
חינוך, חוק, תקשורת 
המונים.התלמיד יזהה 
מוסד חברתי בטקסט 

שלא נקרא .

מיסוד ומוסדות 
חברתיים

קישור לאתר שער 
הנגב לומדים 

סוציולוגיה אתי נוי 
שמעוני

הגדרה, מאפיינים, 
תפקידים, טקס מעבר 

(ללא טקסי חיזוק)

טקסים

מצגות סיכומים 
לבגרות עדו וד"ר 

בינה גלדי

סטאטוס: הישגי, 
שיוכי, בסיסי.סמל 

סטטוס, מערך סטטוס, 
קונפליקט סטטוס, 

יוקרת סטטוס

סטטוס

תרבות משנה, 
מיעוטים(אתניים 

וגזעים)
יחסי תרבות 

בחברה הטרוגנית
מדיניות כלפי יחידות 

תרבותיות: חובה 
לקשר את סוגי 

המדיניות לגישות 
לחקר תרבות.

פתרונות לבעיות 
במפגש בין תרבותי. 

מאמר שומרונים: 
להדגים מתוכו את 
מרכיבי התרבות, 

טכנולוגיה, מאפייני 
טקס, מדיניות 

תרבותית של הפרדה.

יחסי תרבות 
בחברה הטרוגנית

ההרכב התרבותי של 
החברה הישראלית / 

יעל ארוךתרבות 
המשנה של החרדים.
יחסי יהודים ערבים.
תרבות המשנה של 
יוצאי חבר העמים

ישראל חברה 
הטרוגנית

תמורות בסביבה 
הטבעית,מגע בין 

קבוצות בעלות 
תרבויות שונות,

תגליות והמצאות,
התאמה בררנית

מהם הגורמים 
לשינוי תרבותי?

תצפית: תצפית 
ישירה, מונחת 

וממוקדת.

כיצד חוקרים 
תרבויות?

קבוצה

 
מיון קבוצות:מטרת 

הקבוצה ואופי 
היחסים בה.תנאי 

קבלה לכידות 
חברתית

השוואה בין 
קבוצות 
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עקרונות בשיטות 
מחקר :שיטת מחקר: 
ניסוי.מאפיין השיטה,

יתרונות, חסרונות

כיצד חוקרים 
קבוצות?

4  מאפיינים של 
החברה מודרנית 
בהתייחס לנושא 
המשפחה מתוך 

המאפיינים להלן :
התפתחות המדע 

והטכנולוגיה.- 
כלכלה: התמחות 

ותיעוש.- אקולוגיה: 
עיור.- התהוות 

המדינה המודרנית 
(מעורבות המדינה 

בחיי הפרט והחברה: 
התפתחות 

הבירוקרטיה: חברת 
המונים, הגירה) חינוך 

ועליית ההשכלה,
שינויים במבנה 
החברה וריבוד, 

חילון,הדגשת ערכי 
השוויון חרות 

ואינדיבידואליזם.

מהי 
מודרניזציה?

מאמר אחד מתוך 
שניים בנושא 
משפחה:יהודי 

אתיופיה במעבר בין 
תרבותי מאת: ד' 

בורובסקי או 
המשפחה הערבית 

מסורת ותמורה.
מהי 

מודרניזציה?

משפחה

מעמדם של ילדים 
ונשים במשפחה 

ובחברה פוסט 
מודרנית מאמר רבקה 

בר יוסף ילדות 
בסביבה החברתית 

משתנה של סוף האלף 
השני

אי שוויון 
במשפחה

משפחה כסוכן 
חיברות סוכני חיברות

חיברות

הנחלת התרבות מדור 
לדור,שיבוץ הפרט 

במבנה החברתי,
פיקוח חברתי. מאמר 
החידה הסינגפורית: 

וימן גבי ודוד נבו

מהם המטרות 
של תהליך 
החיברות?

הקשר בין תהליכי 
חברות ובין תרבות או 

תרבות משנה. קשר 
זה יש להדגים מתוך 
אחד מתוך המאמרים 

הבאים העוסקים 
בזהות בתרבות משנה 

ישראלית :רפפורט 
תמר נערות ציוניות 

תורמות ללאום. 
איזקוביץ רבקה מגדר 

והסתגלות תרבותית 
בקרב צעירים עולים 

מחבר העמים. 

במה נבדלים 
תהליכי החברות 

בתוך החברה , 
ובמה הם נבדלים 

בין החברות 
השונות?


