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דבר המפמ"ר

מורים ומורות יקרים ויקרות,
הטובההיאברם,ביותרהנוחהלאוגםביותרהקצרהאיננהלמטרתילישבחרתיהדרך"אמרקורצ'קיאנוש

מורכבותה,אףעליחד,הולכיםאנושבההמשותפתשהדרךלקוותליהרשואךציטטתילאההמשךאתביותר....."
היא אכן הטובה ביותר עבור תלמידינו, עבורנו,  ועבור מקצועותינו.

עמםהקורונהשנותאתגרילמרותהחברהמדעיבמקצועותהתחדשותבסימןתמשיךתשפ"גהלימודיםשנת
מגמתלתלמידיתש"פהלימודיםבשנתלהוראהנכנסהאשרבפסיכולוגיההחדשההלימודיםתכניתהתמודדנו.

מדעי החברה הלומדים בכיתה י' הורחבה והיא מקיפה כעת את כלל תלמידי מערכת החינוך.
תלמידיבקרבבסוציולוגיההחדשההלימודיםתכניתתשולבתשפ"גבשנת-בסוציולוגיהחדשהלימודיםתכנית
להוראההמוריםאתלהכשירכדיזהבתחוםהמקצועיהפיתוחומעגלההערכותתימשךבמקבילי'.כיתותשכבת

מקצועית וחוויות.
סופיאישורשלאחרמקוויםואנובדיקהבתהליכינמצאהמדינהבמדעהחדשהלתכניתהלימודספרהמדינה-מדע

לתלמידיתשפ"דבשנה"ללהוראהותיכנסתשתלבזולימודיםתכניתגםמוריםהכשרתותהליכיהלימודספרשל
כיתות י'.

אחד מתחומי הדעת במדעי החברה.של נושאי הלימוד בכלהתאמה ומיקודגם בשנת תשפ"ג נבצע
הקישורחוקי המענה בכלכלה יותאמו, וביתר האשכולות יישארו בעינם, להלן

דגםלשילובנוסףבהמפמ"ר.באתרהנגישהבהערכהחלופותחוברתאתמעדכניםאנותשפ"גשנתלקראת
התלמידיםרפלקצייתלהערכתומחווןהמחוזי)המדריךלאישור(המוגשחלופיתהערכהמטלותלהגשתמחייב

השאלה"על"סליחהכגוןחדשותחלופותהערכותהוספנוהשונות.בחלופותעדכוניםבוצעוהשונות.במטלות
ועוד.

עלהציון. נקבעפיהםעלההערכהמרכיביכללותיעודהמחווןהציונים,אקסלאתלשמורישליבכם!לתשומת
בהמשךויפורסםשיקבעכפיומשובבקרהלצורכישונותביצועברמותעבודותשלמגווןלשמורהספרבית

וכנהוג במדעי החברה מתחילת הרפורמה.

עומדיםוהמוריםהתלמידיםלרשותהמקוונת.ההוראהבתחוםונחדשנתחדש,נוסיףתשפ"גבשנה"לגםכבעבר,
(סרטונים,מקווניםלמידהחומריוכןוכלכלהסוציולוגיהפסיכולוגיה,השונים:הדעתבתחומיהמקווניםהשיעורים

בהמשךלקלאסרוםהכניסהאופןלגביפרטיםקלאסרום.בגוגלונגישיםהמאוגדיםבריחה)חדרידיגיטליות,כתבות
חוזר זה בכל אחד מתחומי הדעת ו/או באמצעות יצירת קשר עם המדריכה הארצית לנושא.
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בנוסף, ניתן להגיע אל הקלטות השעורים באמצעות מאגר ההקלטות בקישור הבא:
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/הדעתתחוםאתבחיפושלבחור(יש

המבוקש: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה, אפשר לבחור אחד או יותר)
מומלץ לשלב שיעורים ותכנים אלה במהלך ההוראה השוטפת, דיגיטלית, היברידית ופא"פ בשנת הלימודים הקרובה.

מאגראקדמי).מובילנד(לשעבר+ AcadeMe פלוסלאקדמיגישההגפ"ןתכניתבמסגרתמקבלספרביתכלבנוסף,
עלמראשמוכניםסרטים,מבוססיאינטרקטיבייםשיעוריםגםמציעומעכשיוהשתדרג,החינוךמשרדשלהסרטים

קישורמהבית.צפייהלמוריםמאפשרגםאךהלימודבכיתותלשימושניתןהמאגרשונים.ונושאיםדעתתחומימגוון
/https://il.academe.plusלאתר

תוךזאתוכלבינתחומיתהוראהונקדםנתחדש,העצמאיהלומדמיומנותלהעמיקנמשיךאףתשפ"גבשנת
מאמיןלאניבהתאם,SELוחברתיותרגשיותמיומנויותלחיזוקוהתייחסותובלמידהבהוראהערכיםשילובהמשך

החינוכי שמובילה המזכירות הפדגוגית.

הוראהשילובבאמצעותהדעתתחוםעלתלמידינושלהמבטנקודתאתונרחיבנעמיקהחברהמדעיבמסגרתגם
לקראתלאתרשתועלהופסיכולוגיהבספרותבינתחומיתלימודיחידתונשלמתהולכתאלובימיםבינתחומית.

בהלעשותמזומניםואתםספרותיותיצירותניתוחדרךהאושרסוגייתבניתוחתתמקדהיחידהשנה"ל.פתיחת
שימוש.

שעתידהקיימתתופעההםאקליםשינויי.החברהמדעימקצועותאתהיאאףפוגשתהאקליםשינוייסוגיית
נרתמתובעולםבארץהאנושיהקיוםתנאיעלהאקליםשינויישלרוחבהשפעותלנוכחהקרובים.בעשוריםלהתגבר
לחיזוקהמובילמהלךהאקלים.שינויבתחוםומיומנויותערכיםידעלפתחתלמידיהאתומחנכתהחינוךמערכת

החוסן הרגשי והחברתי של התלמידים להתמודדות עם השלכות שינוי האקלים ולהניעם לפעולה והובלת שינוי.
האקלים:תכני מקצועות מדעי החברה העוסקים בתחום שינויילהלן

ומסיצרניםעלויותעודפת,וקנייהביקושעודפישליליות,חיצוניותהשפעותוגלובלית,מעגליתכלכלה-כלכלה
פיגוביאני.
וסוכניו: תנועות חברתיות ככוח מניע לשינויים חברתיים.- גלובליזציה - הבנת המושג בהקשרו האקלימי,סוציולוגיה

יכוליםחיוביחברתילחץהיוצרתלחברהוציותהיענותקונפורמיותשלתהליכיםחברתית:פסיכולוגיה-פסיכולוגיה
להוביל שינוי משמעותי בהתנהגות מיטבית כלפי כדור הארץ .

לחוקיםציותוחובתאזרחיהשלהפרטייםבחייםלהתערבותמובילההמדינתיתברמהמעורבות-המדינהמדע
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ותקנות שמטרתם להקטין ולהסתגל לשינויי האקלים.
**  אנו מקווים להעלות חומרי למידה במהלך שנת תשפ"ג.

בעושרלעדכןנמשיךמתמיד.ורלוונטימעודכןהאתר.חדשמפמ"רבאתרהתחדשנותשפ"בהלימודיםשנתבמהלך
מדעימקצועותלמוריהדרושהמידעכלבולמצואתוכלולעין,ונעיםלניווטנוחהאתרתשפ"ג.בשנה"לגםובתכנים,
החברה.

/https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/social-sciences/high-schoolהאתרכתובת

החמ"ד,למוריייחודיתמד"חמוריקהילתלהקיםמתכנניםאנותשפ"גהקרובהשנה"ללקראתמוריםבקשותלאור
ימסרומדויקיםפרטיםבחמ"ד,מד"חלהוראתהקשורותבסוגיותותדוןלמגזרייעודייםתכניםלשילובמענהשתיתן

.בהמשך

שיתופיוכלכלה,פסיכולוגיהבמקצועות:החברהמדעיבהוראתMOOCהשילובוהרחבתהעמקהבחוזר,עוד
והנחיותחקרועבודותביצועלמטלותמתוקשבותלמידהסביבותשילובהסוציולוגית,האגודהבשיתוףפעולה

כלליות.

לסיום, אאחל לכולנו שתהא שנת הלימודים תשפ"ג  שנת שלום, בריאות והמשך עשייה פדגוגית וחינוכית מעמיקה.

בברכה,
דנה
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פעולהושיתופיחדשותיוזמות-החברהבמדעיחידושים.1

החברהמדעיהוראתבמסגרתmoocשילוב1.1
ביןהחברהבמדעיההוראה-למידה-הערכהתהליכיבהעשרתממשיכיםאנותשפ"גלשנה"להיערכותנובמסגרת

ההוראהוהעשרתלגיווןשונותאפשרויותישנןההוראה.בתהליכימקווןאקדמיתיכוןשילובבאמצעותהיתר
:MOOCבאמצעות

תשע"טבשנה"לשהחלמהלך-אביבתלבאוניברסיטתהמקווןהאקדמיהתיכוןבמסגרתבהוראההשתלבותא.
הארץברחביביה"ס10מ-כלכלהתלמידיהשתלבובוחלוקתי"וצדקכלכלית"צמיחהבקורסהכלכלהבמקצוע

ומוריהם .
למדעי"מבואבפסיכולוגיההקורסשולבבכלכלה,לקורסובנוסףהמהלך,התרחבותשפ"בותשפ"אתש"ףבשנה"ל

הכלכלהמקצועבמסגרתהפוכה""כיתהשלהפדגוגיהמודלבשילובהיתר,ביןנערכו,הלימודיםהפסיכולוגיה"
והפסיכולוגיה בבתי ספר בהם המקצועות מוערכים בהערכה  פנימית, ולחילופין כהערכה חלופית לבגרות חיצונית.

תלמידיםעלבדגשישראלתלמידילכללהאוניברסיטאותלהנגשתהחינוךמשרדמחזוןחלקמהווהזותכנית
הפדגוגית,במזכירותפדגוגי,לפיתוחא'אגףשליוזמההינוזהמהלךבישראל.והגאוגרפיתהחברתיתמהפריפריה

בשיתוף אוניברסיטת  תל אביב ומט"ח, במספר תחומי דעת וביניהם תחומי הדעת שלנו.
הפסיכולוגיהבמקצועמטח.באמצעותהכלכלה,במקצועהמוקבקורסההשתלמותתתקייםתשפ"גבשנה"לגם
להמשיךיוכלוקודמותבשניםהקורסאתשעברולפסיכולוגיהמוריםתשפ"ג.בשנה"להשתלמותתתקייםלא

ולהשתמש במוק  ולשלבו בהוראת המקצוע.
זאתלעשותיוכלובפסיכולוגיההמוקבתכניהתלמידיםאתלהעשיריבקשואךהשתלמושלאמוריםכןכמו

בתיאום עם המדריכה הארצית.

)MOOC(כלכלהאקדמיתיכון
חלוקתי",וצדקכלכלית"צמיחההקורס:תכניאתהמלווהדיגיטליתמקראההכנתמסתיימתהאחרוניםבחודשים
מודליםתמונות,בליוויהמעודכנים,הקורסתכניבמקראהאביב.תלבאוניברסיטתהחדשנותמרכזידיעלשהוכנה

למוריםומשמעותיתעמוקהולמידההשתלמותתאפשרהדיגיטליתהמקראהעדכניים.ונתוניםעינייםמאירי
ולתלמידים.

ציון+ש'60שלבהיקףלנושאשפותחהייעודיתבהשתלמותלהשתתףמוזמניםוותיקיםחדשיםמורים
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כהערכהאוהפנימי),ההבחנותממקצוע50%(הפנימיההבחנותממקצועכחלקהקורסהוראתתאפשרההשתלמות
החיצוני.להבחנות)30%(חלופית

בידע אקדמי ועדכני את כלל מורי הכלכלה.יעמיקו ויעשירוהחדשההתכנים במקראה הלימודיתיש לציין, כי
מרכיבעלהחלופיתההערכהמשימתאתלכלכלההארציתמהמדריכהאישורולקבללנסחיהיההמורהעלכייצוין,
וי"בי"אבכיתותהלומדיםאוטודידקטיותטובותלימודיותיכולותבעלילתלמידיםבעיקרמתאימההתכניתזה.

וכלכלה.

באופןקורסלשילובהיאהכוונההאישיות.בנושאמוקלדוגמא:חלקיבאופןהדעתתחוםבהוראתמוקשילובב.
מוקיםבהוראתםלשלבהמעונייניםמוריםכימומלץ,ואופיה.הכיתהלרמתהמותאמיםמשתניםבהיקפיםבלבדחלקי

בהוראתמוקיםלשלבהמעונייניםמוריםוטכנולוגיה.מדעמינהלידיעלפותחאשרhow2moocבקורסיישתתפו
התחום נדרשים לתאם זאת עם  המדריך המחוזי והארצי.

מקצועמלווידיגיטלייםלמידהלמידה/מרחביסביבת1.2
במשרדהתקשובאגףעםבשיתוףנבנוהסביבותהחברה.מדעימורילשימושדיגיטליותסביבותשתילרשותכם

החינוך והשימוש בהן הוא חופשי.
לפימחולקתולתלמידולמורהההנחיותחוברתמתוךהתכניםכלאתבתוכההמכילהחקר,יחידתסביבת.1

להתנסות בה.ואףניתן לראות את הסביבה בקישור הזהשלבי העבודה.
בסביבתהמדויקותההנחיותלפיוקבוצתיאישיבאופןלעבודלתלמידיםמאפשרתביצוע,מטלתסביבת.2

בה.ואף להתנסותניתן לראות את הסביבה בקישור הזההלימוד.
לצורכיוהתאמהאוטונומיהלמורהמאפשרותהןוגמישות.אינטראקטיביותבמדיה,עשירותהדיגיטליות הסביבות
שיתופיים.למידהתהליכיומפשטותעצמם,לביןהתלמידיםוביןותלמידיםמוריםביןתקשורתמאפשרותהןתלמידיו.
למידה.תהליכיאחרומעקבהנחיהתמיכה,משוב,המאפשרת:)LMS(למידהלניהולמערכתבתוךנתונותהסביבות

בידירבותסייעואלהדיגיטלייםכליםבההקורונה,בתקופתדווקאהללוהסביבותתרומתאתלצייןחשוב
המורים בהנחיית עבודת החקר.

.מטופס זהולהזמיןלהזמנת הסביבה ושיכפול לכל תלמידי המגמה יש להיכנס
אתגםיעדכנולהשתלבהמעונייניםנוספיםספרמורים/בתיתשפ"ב.שנה"ללקראתעודכנההחקרסביבת

המדריך המחוזי.

לושישמישרקלציין(חשובלסביבהקישורקלאסרום.לגוגלגםהחקריחידתסביבתעבורכםזמינהבנוסף,
החדשהלתכניתקלאסרוםהגוגללסביבתמצטרפתזויחידהאליה)להיכנסיוכללסביבהכניסההרשאת

.בסוציולוגיהקלאסרוםהגוגלוסביבת)3.2.2בסעיףפרטים(ראובפסיכולוגיה
בתחילת שנה"ל תשפ"ג ייערכו מפגשי שכפול הסביבה למורה שמעוניין להשתמש בה עם תלמידיו.
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לעשותהכלכלהמורילכלהרשאהוניתנההכלכלה,למקצועקלאסרוםגוגלסביבתהושלמהאףהחולפתבשנה
שימוש במאגר למידה שיתופי מקצועי, מעמיק ומגוון זה.

הסוציולוגיתהאגודהעםפעולהשיתוף1.3
לקחתאתכםמזמיניםאנוובייעוץ.במחקרויישוםאקדמיהואנשימנשותהמכריעברובהמורכבתהסוציולוגיםקהילת

הסוציולוגיהבהוראתלתמיכההאגודהוחברותחבריעלולהסתמךהישראליתהסוציולוגיתהאגודהבפעילויותחלק
בכיתותיכם.

להלן הסיכומים וערוצי שיתוף הפעולה שגובשו:
בכלשותפותגםכולליםהחברות(דמילשנה.ש״ח5שלבעלותהישראליתהסוציולוגיתבאגודהחברות✔

"סוציולוגיההעתלכתבומנויומגווניםרביםהתמקדותןשנושאיהאגודה,שלהענייןקהילות18מ-אחת
ישראלית").

במהלךיפורסםהכנסתאריךחינם.:תלמידים ש״ח.65מורה:האגודה:שלהשנתיבכנסהשתתפותדמי✔
שנה"ל תש"ף.

״סוציולוגיה ישראלית״.מנוי לכתב העת✔
סיוע בקידום , בהמלצה למנחים ומנחות , ספרות מחקרית עדכנית ובהנחית עבודות גמר במדעי החברה✔

:לתקשורת ומידע
/http://www.israel-sociology.org.ilהאגודה:אתר

/https://www.facebook.com/IsraelSociologyהאגודה:פייסבוק

הפדגוגיתוהמזכירותהחינוךמשרדהדגשי.2
במסגרת הדגשי המשרד והמזכירות הפדגוגית הוצגו מספר נושאים כגון: למידה משמעותית ויישומה

במנקצועות מדעי החברה, שילוב מעורבות חברתית בהערכה חלופית במדעי החברה, פרקטיקות להוראה
איכותית ותכנית אידיאה. נושאים אלו עדיין רלוונטיים אך על מנת שלא לחזור על עצמנו בחרנו להכניס מידע זה

כקישור לחוזרי המפמ"ר משנים קודמות.
להלן קישור

במקביל, להלן מידע על נושאים ותהליכים חשובים המתקיימים כרגע במערכת החינוך:
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–הגפ"ןתכניתאתתשפ"גהלימודיםבשנתמטמיעההישראליתהחינוךמערכתניהולית-פדגוגיתגמישות-גפ"ן
החינוכיתהעשיהלטובתשוניםבסליםמשאביםהספרביתמעתה,מקבלהגפ"ןבמסגרתפדגוגית.ניהוליתגמישות

לאוכלוסייתיפעיל,אותםהתכניותואתספריתביתהצטיידותהדגשים,אתלהתאיםויכולספרו,בביתלימודית–
התלמידים והמורים ולקהילה בהם הם פועלים .

עדשהתקיימוכפיההדרכהימירגילים.היינואליוההדרכהמתווהשינויהואעבורנוהמרכזייםהשינוייםאחד
בהתאםספרולביתהמתאימהההדרכהשעותאתרוכשהספרביתמנהלבמסגרתואחר,למתווהעובריםתשפ"ב,
בתיבחירתאלהמטהמןהקוראיםהקולותשלהעברתםהואנוסףמשמעותישינוישלו.והתעדוףדעתולשיקול

הספר והרשויות מתוך תקציבם.
כדיתוךוהתאמהבתקוןוצורךחששותמורכבויות,בהרבהטבעיבאופןומלווהלדרךהיוצאמאדרחבבמהלךמדובר
תנועה.

הפיתוחהחדשות.למסגרותהתאמהתוךמפעילים,אתםאותםוהערכההלמידהההוראהבתהליכינסייעאנו
למצואוננסההאתגריםאתנביןביחדבהם.ולתמוךלמוריםפדגוגימענהלתתימשיכוהמוריםוקהילותהמקצועי

להם פתרונות לשנה הקרובה בפרט, ולשנים הבאות בכלל.

הכשרה מקצועית-
המערכתהמקצועי.הפיתוחלניהולחדשהמערכתמצפן-מערכתתיפתחתשפ"ג,הלימודיםבשנתמצפ"ן-מערכת

והמותאמיםנתוניםמבוססיהמקצועיהפיתוחתהליכיוניהולתכנוןותאפשרהמשרדשלידעניהוללמערכותמחוברת
לצרכי בית הספר כארגון ועובד ההוראה כפרט.

והדרכה.מקצועיפיתוחבמרחבהוראהעובדיפורטלדרךתהיההמקצועיהפיתוחלתהליכימורהכלשלההרשמה
בהתאםלצרכיו,המותאמותלמידהאפשרויותמגווןלוויוצעואחידה,ההזדהותבאמצעותייכנסההוראהעובד

בפיתוחלבחורמומלץהחדשהבתכניתהשתלמושטרםסוציולוגיהלמוריהמוסדי.והשיוךהתפקידההוראה,למקצוע
מקצועי בנושא.

הכוורת - על יסודי-
והתיכונים,חט"ביסודיהעלמוריעבורהוקמההמח"ר,במקצועותהלמידהלהתחדשותהרפורמההשקתלקראת

פלטפורמת למידה לפיתוח מקצועי, מקוונת חדשנית, במנות קטנות ובהתאמה אישית.
מקום,ומכלזמןבכלבביתעצמיתלמידהשעות3שלוידידותיות,מושקעותמקוונות,א-סינכרוניותיחידותבכוורת

והמורה יכול לבחור לעצמו את התכנים שהוא חושב שיסייעו לו באופן מקצועי, תוך צבירת גמול.
בהענקתהעוסקיםתכניםויותריותרבהעוליםובהדרגהעכשיו,כברההוראהעובדיכללעבורפתוחההפלטפורמה

תחומית,ורבבינתחומיתלמידהעצמאי,לומדכמו:ומיומנויותחינוכיותתפיסותפדגוגיים,לעקרונותלמוריםכלים
ועוד.2030מיומנויותכמנחה,המורהכתיבה,מיומנויותהדעת,בתחומיSELגדולים,רעיונותוחקר,חשיבה
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אתלהעשירשיכולותדיסיפלינריותשעות3שלקטנותיחידותיעלוכלליים,בנושאיםכליםלצדהמח"ר,(למורי
עצמיתללמידהמקוונותיחידותמתחילים""כאןהמכונהבמשושהבנוסףועוד.בהשראהבאתגרים,ולסייעהמורים

המסבירות והמבהירות את הרפורמה בצורה מאירת עיניים ומדוייקת).
ערוצים:4מ-באחדהכוורתבאמצעותללמודניתן

ומהווהבדרכו,למורההמסייעמנטורבליוויורצונותיו,רצונוצרכיו,לפייחידותבוחרהמורה-הגמישהערוץא.
כתובת אנושית לתמיכה, ועידוד. מסלול זה כבר פתוח ללמידה החל מתחילת יולי!

|ספריותבית(השתלמויותאחרותבמסגרותהנלמדיםותכניםיחידותביןהמשלבמסלול-המשולבהערוץב.
כוורתיחידותלשלביהיהניתןבכוורת.המורהלבחירתיחידותאובכוורת,מתאימותויחידותאחר)|מפמריםפסגות|

בהשתלמויות בית ספריות. המסלולים המשולבים יתחילו לפעול בשנת הלימודים הבאה.
בנושאמידעמוגדר.תוכןאונושא/מסלוללפישעות,30שלמונחותמקוונותהשתלמויות-הממוקדהערוץג.

הערוצים הממוקדים בתחום הדעת ניתן לקבל מהמפמ"ר וצוות המדריכים.
.24/7בשנהימים365מורה,לכלתמידפתוחה-גמולללאעצמית,למידהד.

מוזמנים להיכנס ולהתרשם מהפלטפורמה והעושר שמתחיל להיווצר ועוד ילך ויגדל, וחוויות למידה חדשנית ומהנה.
לחצו כאןלסרטון הסבר

לחצו כאןלהתרשמות מהסביבה
לחצו כאןלהרשמה למסלול הגמיש בסמסטר קיץ

בסוציולוגיה חשוב לתת עדיפות לפיתוחושוב- לתשומת ליבכם, בשל כניסתה של תכנית לימודים חדשה
פיתוחכוללהמתוכנןהמקצועיהפיתוחשלפירוטתמצאוזהחוזרבהמשך,4בסעיףועוד-זאתבתחום.מקצועי

מקצועי במסלולי איחוד מול ייחוד.

תשפ"ג:הלימודיםבשנתהחברהבמדעיהבגרותבחינותעלומידעלמידההוראה.3

כלליתהשכלה3.1
יחידתבמסגרתחברתיתמעורבותלשלבמומלץ.084-073או084-083הואוחברהברוחכלליתהשכלהסמל

ההשכלה הכללית כמפורט בתכניות הלימודים שפותחו.
כלליתהשכלהיחידותלימודוחובתמשמעותיתללמידהההערכותבמסגרתהחברה-במדעיכלליתהשכלהתכניות

בכיתות י' גובשו לפני כשנה יחידות ההשכלה הכללית הבאות:
פסיכולוגיה- מתפיסה עצמית, מסוגלות וערך עצמי לתפיסת הפרט

סוציולוגיה- בנושא טקסים
– מבוא לכלכלה: תקציב, ביקוש והיצע, ומותגיםכלכלה
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מגדר- יחידה בינתחומית
גיל ההתבגרות- יחידה בינתחומית

בחינוךהארציתלמדריכהלפנותישנוספיםלפרטיםפיננסי.בחינוךכלליתהשכלהיחידתללמדניתןבנוסף
פיננסי, יפעת ברוש (ראו פרטיה בסוף חוזר זה).

באתר הפיקוח על הוראת מדעי החברהפירוט תכנים לכל אחת מיחידות הלימוד להשכלה כללית ניתן למצוא
בנוסף, הוכנה סביבה מסודרת אליה הועלו דוגמאות למערכי שיעור ופעילויות.

http://efratmima.wix.com/haskalaklalitלסביבה:קישורמצ"ב

הדעתבתחומיהלימודיםתוכניות3.2
ניתןכןכמוהמפמ"ר.באתרלמצואניתןהערכהלמידהלהוראה,השוניםהנושאיםופירוטהלימודתכניותאת

להוראההמלצותהמפמ"רבאתרגםנמצאאליהוקישוראריאליעינבלידיעלשפותחהבאפליקציהלמצוא
הברידית  .

).2006(תשס"ו-בכלכלההלימודיםתכניתהעליונהבחטיבהנלמדתהתשע"גהלימודיםמשנתהחלכלכלה-3.2.1
להבנהבכליםאותםלציידוחברתיים,כלכלייםבנושאיםהתלמידיםשלאופקיהםאתלהרחיבהינההתכניתמטרת
גלובליזציה,כמו:חדשיםנושאיםכלוליםבתכניתמושכלת.אישיתעמדהגיבושלשםהכלכליתהמדיניותשלוניתוח
הלימודיםלתכניותקישורחדשים.והערכההוראה-למידהדרכיבהנוספווכןועוד,ותעסוקהאבטלהשוק,כשלי

באתר המפמ"ר.
להיעזרמומלץבהםחלופית),הערכהתכני(לרבותהלימודתכניבכלמוקלטים,שיעוריםותלמידיםמוריםלרשות

הקישורבמהלך למידה היברידית ובלמידה פיזית בכיתות.  להלן

GOOGLEלמידהסביבתהכנוכלכלהמורילרשות CLASSROOM,כתבותסרטונים,עדכניים,תכניםהכוללת
לסביבהקישורהמוקלטות.וקלטותלמצגותקישורמחוונים,בחינות,מאגרומחוונים,חלופיותהערכותכלכליות,

למורים החדשים תינתן על ידי המדריכה הארצית לכלכלה, לימור שיאון.

"צמיחההקורס:תכניאתהכוללת,חדשהדיגיטליתמקראהכלכלהמורילרשותתעמודמהשנההחלשציינו,כפי
חלקתואמיםהמקראהתכניכלכלה.אקדמיתיכוןMOOCהשתלמותבמסגרתהנלמדחלוקתי",וצדקכלכלית

משמעותי מתכני הלימוד לבגרות בכלכלה.
להעשירוותיקיםחדשיםלמוריםשתאפשר,בכלכלההאקדמיהתיכוןMOOCבהשתלמותהשנהגםנמשיך

לומדומעצבתכיתהגבולותהפורצתדיגיטלית,אקטיבית,למידהלחוותותלמידיםבכיתותהלימודתכניאתולהעמיק
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מדינת ישראל, משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף רוח וחברה

הפיקוח על הוראת מדעי החברה

.2030עצמאי

י'תלמידיתש"ףמשנה"להחלבפסיכולוגיה.חדשהלימודיםתכניתאושרהתשע"טבשנה"ל-פסיכולוגיה3.2.2
שאלון(סמלוייבחנוילמדוואילךתשפ"בהלימודיםמשנתזו.תכניתללמודהחלוהחברהמדעיבמגמתהלומדים
זו.תכניתפיעלהאינטרנייםהספרבבתיהפסיכולוגיהתלמידיכלל)69271

מידע לגבי נבחני משנה ונבחנים אקסטרניים בשנת הלימודים תשפ"ג יפורסם בהמשך.

בפסיכולוגיהתוכנית הלימודיםלהלן קישור לתכנית הלימודים בפסיכולוגיה
ונמשךשניםמספרלפניכברמקצועיבפיתוחהתחילהחדשההלימודיםתכניתוהטמעתההכרות תהליךכינזכיר

פרקישלוסיכומיםמצגותהוכנוהוראה,דגמיהמוריםידיעלנכתבוהמקצועיהפיתוחבמהלך.תשפ"אלשנתעד
הלימוד בתכנית החדשה.

למידהלסביבתהועלותשע"ו-תש"פבשניםבפסיכולוגיההחדשהבתכניתהמקצועיהפיתוחהשתלמויותתוצריכל
google classroom.פעולהשיתוףשיאפשרהפסיכולוגיהמורילרשותשיתופימאגרלמעשהכוללתזוסביבה

אואישי)gmail(ג'ימיילחשבוןבאמצעותלמוריםתתאפשרלסביבההכניסההחדשה.התכניתשליעילהוהוראה
.עדה ספירמוסדי באישור המדריכה הארצית לפסיכולוגיה

לצורך הצטרפות יש לבצע את השלבים הבאים:
הבא:למיילבלבדפרטיג'ימיילמחשבוןמיילשילחולמאגראתכםלהכניסכדי-אשלב

Mdhmafmar@israschool.org.il
חובה! לציין שם בית הספר בו אתם/ן מלמדים/ות ומחוז או שם מדריך. (למניעת בעיות כניסה לא מזוהה)

על "הצטרף/י" ואתם בפנים.- תקבלו הודעה למייל  (תוך יום יומיים) - לחצושלב ב
נייד:מספרמדה"ח.שלתקשובמדריכתאריאליעינבלעםאוספירעדהעםקשרצרובכניסהקושיישאם

0542226493
.קראו את ההודעה בכניסה לסביבה

כנרת.בהוצאתוהשני-רכסהוצאתשלהאחד-החדשה:הלימודיםלתוכניתלימודספרי2אושרוכינזכירכם
פסיכולוגיה,המבוקש:הדעתתחוםרשוםשבחיפושלוודא(ישבקישורמוקלטיםשעוריםמאגרלרשותכםכן,כמו

סוציולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה, אפשר לבחור אחד או יותר)
בהתאם לרצונכם.ניתן לשלב שיעורים אלו במהלך ההוראה השוטפת של התכנים השונים

-סוציולוגיה3.2.3
בשניםכיהיאהדברמשמעותבסוציולוגיה.החדשההלימודיםתכניתבהדרגהתוטמעתשפ"גמשנה"להחל

תשפ"ג-ותשפ"ד תילמדנה במקביל שתי תכניות לימודים בסוציולוגיה:
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מדינת ישראל, משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף רוח וחברה

הפיקוח על הוראת מדעי החברה

החדשההלימודיםתכניתאתללמודיחלוהחברהמדעיבמגמתהלומדיםי'תלמידיתשפ"גמשנה"להחל
בסוציולוגיה.

תשפ"דבשנה"ללראשונהייבחנואלותלמידים.תשפ"גיכיתות–בסוציולוגיההחדשההלימודיםלתוכניתקישור
או תשפ"ה (לפי בחירת ביה"ס).

תכניתפיעלבגרותבבחינתוייבחנוהישנההלימודיםתכניתאתללמודימשיכותשפ"גבשנה"ליבאויאתלמידי
באתר המפמ"ר.תכניות הלימודים המפורטת מופיעקישורלימודים זו.

ר.כפי שנכתב, את שתי התכניות (החדשה לתלמידי י' והישנה לתלמידי י"א ו-י"ב) תוכלו למצוא באתר המפמ"

עדונמשךתשע"ובקיץכברמקצועיבפיתוחהתחילהחדשההלימודיםתכניתוהטמעתההכרותתהליךכינזכיר
הלימודפרקישלוסיכומיםמצגותהוכנוהוראה,דגמיהמוריםידיעלנכתבוהמקצועיהפיתוחבמהלךהזה.היוםעצם

בתכנית החדשה.
googleלמידהלסביבתהועלובסוציולוגיההחדשהבתכניתהמקצועיהפיתוחהשתלמויותתוצרי classroom

הסוציולוגיהמורילרשותשיתופימאגרלמעשהכוללתזוסביבה.הקיץבחופשתבהמשך-יועלווחלקםבחלקם
חשבוןבאמצעותלמוריםתתאפשרלסביבההכניסההחדשה.התכניתשליעילהוהוראהפעולהשיתוףשיאפשר

אריאלי.עינבללתקשובהארציתהמדריכהבאישורמוסדיאואישי)gmail(ג'ימייל

לצורך הצטרפות יש לבצע את השלבים הבאים:
הבא:למיילבלבדפרטיג'ימיילמחשבוןמיילשילחולמאגראתכםלהכניסכדי-אשלב

Mdhmafmar@israschool.org.il
חובה! לציין שם בית הספר בו אתם/ן מלמדים/ות ומחוז או שם מדריך. (למניעת בעיות כניסה לא מזוהה)

על "הצטרף/י" ואתם בפנים.- תקבלו הודעה למייל  (תוך יום יומיים) - לחצושלב ב
0542226493נייד:מספרמדה"ח.שלתקשובמדריכתאריאליעינבלעםקשרצרובכניסהקושיישאם

.קראו את ההודעה בכניסה לסביבה

יאושרכימקוויםואנומתקדמיםואישורכתיבהבתהליכינמצאבסוציולוגיההחדשההלימודיםלתכניתלימודספר
בסמוך לפתיחת שנה"ל  תשפ"ג.

הבגרות.בבחינתשיכללוהנושאיםכלאתהמפרטהתאמהמסמךנבנהבסוציולוגיההישנההלימודיםלתכניתבאשר
.באתר המפמ"רמסמך זה מופיע בקישור

הפיתוחבתהליךנמשיךתשפ"גבשנה"ללהוראהבסוציולוגיההחדשההלימודיםתכניתשלכניסתהלקראת
כמוזה.חוזרבהמשך4בסעיףראוהסוציולוגיהבתחוםהשתלמויותעלנוספיםפרטים.המורים.ות.שלהמקצועי
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המזכירות הפדגוגית
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הפיקוח על הוראת מדעי החברה

מרכזייםבנושאיםהעוסקיםשיעורים12והוקלטובסוציולוגיההישנהבתכניתהמוקלטיםהשיעוריםמאגרהושלםכן,
מתוך התכנית החדשה.

ההקלטותלמאגרקישורלהלן
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Topics=128361&page=1

יש לוודא שבחיפוש רשום תחום הדעת המבוקש מדעי החברה: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה.
שלתכנים-ישכבתכיום.הנלמדתבתכניתהשוניםהתכניםשלהשוטפתההוראהבמהלךאלושיעוריםלשלבניתן

תוכנית הלימודים החדשה בסוציולוגיה, שכבת יא ויב תכנים של תוכנית הלימודים הישנה בסוציולוגיה.

במדעבבגרותשנכלליםהנושאיםכלאתהמפרטהתאמהמסמךנבנההמדינהבמדעגםהמדינה-מדע3.2.4
.באתר המפמ"רהמדינה על פי רפורמת הלמידה המשמעותית. קישור לתכניות הלימודים מופיע

אינטרניים:וי"בי"אכיתותלתלמידיהחברהבמדעיהבגרותבחינת3.3
היבחנות:דרכי3.3.1

אחד.חיצוניהיבחנותאירועיתקייםהחברהבמדעיכיהוחלט,1תשע"ה/החברהמדעימפמ"רבחוזרשפורסםכפי
(פסיכולוגיה,החברהמדעימקצועותבמסגרתהנלמדיםהדעתמתחומיבאחדלהיותיכולההיבחנותאירוע

תחוםבלבד.אחתחיצוניתבבחינהייבחנוי"באוי"אתלמידילעיל,האמורלאורהמדינה).מדעאוכלכלהסוציולוגיה,
הדעת השני ועבודת החקר יוערכו בהערכה פנימית, בית ספרית.

בובמקצוע30%הבמסגרתהדיווחואופןחלופיתהערכהמטלותמספרבנושאהנחיותהמפרטמסמך3.3.2
הקישורמתקיים אירוע ההבחנות חיצוני- להלן

חקרלמידת/חקרעבודות3.4
עבודתשלכתיבתהבתהליךהחברה.מדעיתחוםלימודיבמסגרתחובהיחידתהינההחברהבמדעיהחקרעבודת
ידיעותיהםאתלבטאהתלמידיםעלאמפירי.חקרשלוביצועתכנוןתוךהמחקרעולםעםהתלמידיםנפגשיםהחקר

בהםהמעורריםיוםהיוםמחייבנושאיםולחקורולהעמיקהחברהמדעילימודיבמסגרתשלמדובנושאיםוהבנתם
סקרנות תוך שימוש במושגים ותיאוריות מתחום מדעי החברה.

עבודת החקר (היחידה החמישית במדעי החברה)
פנימית.הערכהבמסגרתהחקרעבודתמוערכתתשע"זהלימודיםמשנתהחללעיל,.3.3.3.3בסעיףשנכתבכפי

.3.4.1בסעיףמפורטוהואכבעבריישארהמחוזילמדריךמחקרהצעותשליחתנוהל
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מדינת ישראל, משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף רוח וחברה

הפיקוח על הוראת מדעי החברה

זהלתהליךבולטותלתתממליציםאנוכן,עלהחקר.עבודתבכתיבתרבזמןמשקיעיםתלמידינוכידוע,
חוברתהכנתאו-ו/י"אשכבתלתלמידיהעבודותהצגתאוהוריםעםעבודותהצגתערבקיוםבאמצעות

דיגיטלית עם תקצירי עבודות החקר של התלמידים שתועלה לאתר ביה"ס.
עבודתעלדקות5כ-שלהזום)באמצעות(אפשרשיחהעמיתמורהעםיתאמובכךהמעונייניםמוריםכימומלץ
החקר.

.המפמ"רבאתרלמצואניתןהיחידהלהוראתדידקטיומסמךחקרעבודתלכתיבתהנחיותחוברתכימזכירים,אנו
במסגרת הנחיות מסמך זה שולבה כתיבת רפלקציה כחלק ממרכיבי עבודת החקר.

.לעיל3.3.3.3בסעיףראואנאהציוןהזנתאופןלגבילהנחיות
בחוזר2.2בסעיףשפורטכפיהדיגיטליתהלמידהבסביבתתלמידיכםאתלשלבניתןכימזכירים,אנוכןכמו
זה.

:החברהבמדעיהחמישיתהיחידהעבודתחקר-עבודותאישור3.4.1
הפירוטפיעל16.11.22לתאריך,עדאלקטרוני,בדוארלשלוחישהחברהבמדעיהחמישיתהלימודליחידתהצעות
הבא:

בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה- למדריכים המחוזיים
במדע המדינה- לסמר אמארה, מדריכה ארצית למדע המדינה

בכלכלה - ללימור שיאון, המדריכה הארצית לכלכלה
בשנה"ל תשפ"ג תישלחנה ההצעות על פי הפירוט הבא:

תלמידלכלמלאהצעהדף+מרכזטופסישלחו–)החמישיתהיחידהבהנחייתותקשנות5(עדחדשיםמורים
בנפרד.
בלבד.מרכזטופסישלחו)-החמישיתהיחידהבהנחייתוהלאהשנים5(מ-ותיקיםמורים

טופסאחראוזהממורהלבקשהמקצועידעתושיקולפיעלרשאי,המחוזיהמדריךכייצוין,לעיל,האמוראףעל
הצעה מלא.

אין להתחיל בתהליך כתיבת העבודה לפני קבלת אישור המדריך.
הטפסים נמצאים באתר המפמ"ר בקישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MeShulchanoShelHamafmar/
ננחהאוזהבנושאנעדכןמחוזיים.מדריכיםהחברהבמדעייהיוהאםידועלאעדייןזהבשלב:הערה

בהמשך.

משנהונבחניאקסטרניםלנבחניםבגרותבחינות3.5
שלהדעתבתחומיהבאיםבשאלוניםמשנהונבחניאקסטרנייםהנבחניםגםנבחניםתשע"חהלימודיםמשנתהחל

מדעי החברה (כלכלה, מדע המדינה, פסיכולוגיה , סוציולוגיה.)
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הדעתבתחומיהשאלוניםארבעתמתוךשאלונים2ל-לגשתיידרשאקסטרנינבחןיחידות,חמשלהשליםמנתעל
השונים ובשאלון בשיטות מחקר מורחב.

בהערכהציוןלו/השחסרמשנהנבחנ/תלמשל:העניין.פיעללהשליםיוכלומהשאלוניםבחלקשנבחנומשנהנבחני
הבית ספרית תוכל/יוכל להשלים זאת באמצעות היבחנות בשאלון שיטות מחקר מורחב.

להלן סמלי השאלונים וקישורים לתכניות הנ"ל:
הלימודיםלתכניתקישורסוציולוגיה–65-281
הלימודיםלתכניתקישורכלכלה–63-281
הלימודיםלתכניתקישורהמדינהמדעי-66-281
הלימודיםלתוכניתקישורפסיכולוגיה65-271

שיטות מחקר במדעי החברה
מורחבמחקרשיטותבשאלוןנבחניםהמשנהונבחניאקסטרנייםהנבחניםכללתשע"טהלימודיםמשנתהחל

הלימודיםלתכניתקישורהדעת).תחומי4מ-30%ה-לנושאיהשלמהפרקיכולל(אשר049182

תשפ"גלשנה"להחברהבמדעימקצועיפיתוח.4

מסמך מפורט ובו פרוט ההשתלמויות המתוכננות לשנה"ל תשפ"ג יועלה לאתר מיד עם קבלת אישורי המשרד
להשתלמויות.

תשפ"גלשנה"להמתוכננותלהלן פירוט השתלמויות הפיתוח המקצועי

החדשההלימודיםבתכניתהמתוכנניםהלימודנושאימתוךהחדשיםהלימודבנושאיהשתלמויותסוציולוגיה-
השתלמותכלמתוקשבות.ומשימותסינכרונייםמפגשיםפנים,אלפניםמפגשיתשלבנהההשתלמויותבסוציולוגיה.

גלובליזציההמשפחתיים,החייםוצריכה,נעוריםתרבותבנושאיםתעסוקנהההשתלמויותשעות.30שלבהיקף
ועולם העבודה וארגונים.

מרכזת ההשתלמויות: אתי אברמוביץ'

ופוליטיקהממשלהלימודיםתכניתמתוךעדכנייםלימודונושאיהלימודספראתהמשלבתהשתלמות-המדינהמדע
העתידה להיכנס להוראה בשנה"ל תשפ"ג.

מרכזת ההשתלמות: סמר אמארה

הפסיכולוגיהלמוריהשתלמותהשנהגםתיפתחהאםנעדכןהשעותהקצאתלהיקףבהתאםפסיכולוגיה-
שטרם השתלמו

בכל ההשתלמויות יושם דגש על פיתוח דגמי הוראה, למידה ומטלות הערכה (מבחנים ומחוונים).
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פדגוגילפיתוחאאגףידיעלהמופעלתייחודמולאיחודהשתלמותבמסגרתהשתלמויותמספרמתוכננותכןכמו
לגביפרטים.מקוונתבלמידההעוסקתתוספתיתיחידהתשולבמההשתלמויותאחתבכלהפדגוגית.במזכירות

ההרשמה לכלל ההשתלמויות יפורסמו בהמשך:
שעות30שלבהיקףמתוקשבתהשתלמות-החברהמדעיבהוראתסרטוניםשילוב.1

מנחה: קרן אלימלך
2.1סעיףראהלפירוט-ציוןכוללשעות60-בכלכלהלבגרותאקדמי,תיכוןMOOCשילוב-כלכלה.2
אריאלי.עינבלמרכזת:.שעות30שלבהיקףהשתלמות-עצמאילומד.3
מרכזתותאטרון.החברהבמדעיבינתחומיתלהוראהשעות30שלבהיקףהשתלמות-בינתחומיתהוראה.4

מטעם מדעי החברה: עינבל מעודד

המפמ"ראתר.5

.אחת לשבועבאתר המפמ"ר החדש מועלות כל הודעות הפיקוח ויש להיכנס אליו לפחות
/https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/social-sciences/high-schoolהאתר:כתובת
תוכניותשלומצגותהקלטותלמצואאפשרבאפליקצייהלנייד,החברהמדעיאפליקצייתאתלהורידניתןבנוסף,

הלימודים במדעי החברה.

העברתעלמקפידיםאנובמקביל,זה.לחוזרבהמשךומצ"בהמפמ"רבאתרנמצאתהמלאההמדריכיםרשימת
אצללהירשםחשובמהמקצועות.אחדבכלהמוריםקהילתשלוואטסאפהמחוזיההדרכהצוותבאמצעותהודעות

המדריכים המחוזיים והארציים כדי להיות שותפים בקהילות אלו.

הנחיותמרכזלמסמךקישורלהלןפה-בעלבגרותבחינותלבדיקתבקשותהגשת.6
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רשימת מדריכים ארציים במדעי החברה-  תשפ"ג
מפמ"ר מדעי החברה: דנה פרידמן

050-6289268נייד:
danielaf@education.gov.ilמייל:כתובת

מדריכים ארציים
טלפוןטלפון קוויתפקידשם

סלולארי
כתובת מייל

02-6508151054-4972540udital@gmail.comבחינות הבגרותטל גבאי

052-4333409sion.limor@gmail.comבכלכלהמדריכה ארציתלימור שיאון

בפסיכולוגיהמדריכה ארציתעדה ספיר

לעבודות גמרמדריכה ארצית

054-6479248adasapirr@gmail.com

אתי

אברמוביץ

בסוציולוגיהמדריכה ארצית

ומתודולוגיה

054-5721556etiavr35@hotmail.com

050-3-36446s_smr_e@hotmail.comלמדע המדינהמדריכה ארציתסמר אמארה

052-2967314hamza.h1000@gmail.comבמגזר הערביסוציולוגיהאחמד חמזה

054-2226493inbal.ariely@gmail.comבמדעי החברהתקשובמדריכתעינבל אריאלי

050-7664976Yifatb7@gmail.comבחינוך פיננסימדריכה מובילהיפעת ברוש

מדריכים מחוזיים- לאור השינויים במערכת החינוך ושילוב הגפן לא ניתן בשלב זה לפרסם רשימת
מדריכים למחוזות. נעדכן בהמשך.
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