
 מדעי החברה: סוציולוגיה

עיקרי הלמידה: מטרת הוראת מדעי החברה היא להביא את התלמידים ליכולת לזהות 
 תופעות חברתיות, להתייחס אליהן , להבין אותן ולנקוט כלפיהן עמדה.

הסוציולוגיה והפסיכולוגיה עוסקות בחקר היחסים האנושיים. הסוציולוגיה ברמת החברה, 
 היחיד.והפסיכולוגיה ברמת 

 החקר במקצועות אלו מסייע בהבנת בעיות ותהליכים בחברה.

 סוציולוגיה:

החקר הסוציולוגי עוסק בדרכי פעולתה של החברה, מנתח ומנבא במידה לא מבוטלת של 
 דיוק כיצד נתנהג בעתיד.

תורת החברה. הסוציולוגיה עוסקת בחקר תופעות הנוגעות לכולנו בחיי  מהי סוציולוגיה?
השתייכות לתרבות, קבוצות, משפחה והתהליך בו אנו הופכים להיות חלק  –היומיום 

 תהליך החיברות. –מהחברה 

  נושאי הלימוד:

מהי תרבות? מדוע יש הבדלים בין התרבויות? , מדוע ישראלים )ולא רק ...(  –תרבות • 
נרגשים לפגוש ישראלים אחרים בחו"ל ולדבר באותה שפה?, כיצד סמלים מעוררים בנו 

שות חזקים?, כיצד טקס ההשבעה מחזק את תחושת הנאמנות של החיילים לצה"ל? , רג
נתינת מתנות(, איזה קבוצות  –האם יש מנהגים, מרכיבים הקיימים בכל התרבויות? )למשל 

 מרכיבות את החברה הישראלית? מהי התרבות הישראלית, האם יש כזאת?

 

 

 

 

 



 ..דוגמאות לסרטונים מעניינים שמוצגים בשיעורים.

https://www.youtube.com/watch?v=tzQuuoKXVq0 

 

 ילדים יפנים טועמים חטיפים ישראלים:

https://www.youtube.com/watch?v=8tsSvdaL87c&t=290s 

 

מדוע חיים אנשים בקבוצות? מהי בכלל קבוצה? כיצד לחץ קבוצתי גורם לנו  – קבוצה•  
לבצע מעשים שלעיתים מנוגדים לצו המצפון שלנו? כיצד ניתן למתן את השפעת הקבוצה? , 

מדוע כיתות נלחמות זו בזו ביום  כיצד עוזרת לנו הקבוצה לגבש את הזהות האישית שלנו?,
 ספורט על הגביע השכבתי? מה משמעות הזכייה?

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCZDLKZ2oGU&t=2s 

 

  למה אנחנו אוהדים כדורגל?

https://www.youtube.com/watch?v=wjZVXvdoqpQ 

 

מהי משפחה כיום, בעידן שלנו? מהם הגורמים להיווצרות סוגי משפחות שונות?  – משפחה 
מהן הבעיות והדילמות של משפחה כיום?, כיצד החברה הישראלית מושפעת מתהליכי 

ומה הקשר בין  נשים נוטים להתגרש יותר מבעבר?ליזציה עד רמת המשפחה? , מדוע אגלוב
 פרסומת למכונית רנו לבין לימודי משפחה בסוציולוגיה???

https://www.youtube.com/watch?v=tzQuuoKXVq0
https://www.youtube.com/watch?v=8tsSvdaL87c&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=gCZDLKZ2oGU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wjZVXvdoqpQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=4A6-AMUvPO8 

 על התפתחות שמות משפחה:

https://www.youtube.com/watch?v=v1tHCj3KQV0 

  סליחה על השאלה ילדים להורים גרושים:

https://www.youtube.com/watch?v=2sCRr6rjinY 

 

כיצד מתפתחת זהות אישית? תהליך ההתבגרות בחברה המודרנית, כיצד  –חיברות • 
 האדם מפתח את זהותו ולומד כיצד להתאים את עצמו לחברה?

 

 האופן בו נטע ברזילי השפיעה על ילדות:  כתבה על חיברות,

https://www.youtube.com/watch?v=WCx5C0Os6Ps 

 

  א.“בסיום כיתה י“ פנימית”התלמידים ניגשים לבחינת בגרות 
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