
תכנית ישנה פסיכולוגיה - שאלון 069-281
המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית רשימת הנושאים שלא יילמדו במסגרת המיקוד רשימת הנושאים ללימוד מיקוד תוכן 

נושאי חובה 70%                                                        הנושאים                                                                                                                                   החומרים למורים נושאי החובה  70%
הפניות לתיק 

תכניות לימודים 
ולספר הלימוד.

הפניות לאתרים 
ולחומרים 

נוספים

הפניות לחומרים 
ספציפיים על כל 

פרק

קישור למשדר 
(שיעורים 
מוקלטים)

מצגות מחקרים
מודלים

תת נושא נושא שם הפרק תתי נושאים
ומחקרים 

נושא קרפה םש מחקרים
מודלים

תת נושא נושא קרפה םש

תיק תכניות 
לימודים באתר 
משרד החינוך 

הפנייה לאתר 
אתי נוי שמעוני 

כל הפרקים.
(כולל מבחנים 

מסכמים).

פרק המבוא - 
מאגר קישור למשדר  הגדרת הפסיכולוגיה

מטרות הפסיכולוגיה
תחומי עיסוק

ענפים מרכזיים
א.  מהי פסיכולוגיה?

מבוא 

הגדרת הפסיכולוגיה
מטרות הפסיכולוגיה

תחומי עיסוק
ענפים מרכזיים

א.  מהי פסיכולוגיה?
מבוא 

ספר לימוד:
בר אל ציפי ונוי 

מאיר מרים 
(2013) מפגשים 
עם הפסיכולוגיה 

- פסיכולוגיה 
כללית - מפגש 

ראשון - כולל 
מדריך למורה

ראו בתחתית 
הטבלה הפנייה 

לחומרים 
נוספים של ד"

ר בינה גלדי 
ועידו גלדי

פרק למידה - מאגר

קישור למשדר https://drive.google.
com/file/d/1Nh8ufjnn
Jr9TvR-
dbNaf7OHQ_Q7_HT
sT/view?usp=sharing

בשילה, למידה, גישה 
התנהגותית, גישה קוגניטיבית, 

תהליכי עיבוד, תהליכים מתווכים

א.  הגדרת המושג 
למידה

למידה

הנושא ירד כולו התנייה קלאסית למידה

בשילה, למידה, גישה 
התנהגותית, גישה 

קוגניטיבית, תהליכי 
עיבוד, תהליכים מתווכים

א.  הגדרת המושג 
למידה

למידה

קישור למשדר

https://drive.google.
com/file/d/12KO8wEi
xGBpXKuWqpAmEB
Z0J69Z8nGBX/view?
usp=sharing

המחקר של סקינר התניה אופרנטית, 
חיזוק חיובי, עונש, 

חיזוק שלילי, 
עיצוב התנהגות

ב.  למידה על-ידי התניות 
     

המחקר של סקינר התניה אופרנטית, 
חיזוק חיובי, עונש, 

חיזוק שלילי, 
עיצוב התנהגות

ב.  למידה על-ידי 
התניות 

     

קישור למשדר

https://drive.google.
com/file/d/187-
n6Qb8gjYt_WOXd-
Pu5416JG8oQSTq/vi
ew?usp=sharing

המחקר של בנדורה
על צפיה באלימות

תיאוריית הלמידה החברתית של 
בנדורה: חיקוי, דגם לחיקוי 

(מודל), חיזוק ועונש נצפה, חיזוק  
ועונש עצמי, ויסות עצמי

ג. למידה 
על-ידי חיקוי

המחקר של בנדורה
על צפיה באלימות

תיאוריית הלמידה 
החברתית של בנדורה: 

חיקוי, דגם לחיקוי (מודל), 
חיזוק ועונש נצפה, חיזוק  

ועונש עצמי, ויסות עצמי
ג. למידה 

על-ידי חיקוי

קישור למשדר

https://drive.google.
com/file/d/1KZGKT7
dOTsHTJxEgpGKya
W4hL9lrYuRb/view?
usp=sharing

הניסוי של קוהלר תיאוריית הגשטאלט:תובנה, קופסא 
שחורה, תהליכים מתווכים, עיבוד 

מידע, גשטלט, מאפייני למידת 
תובנה.

השוואה בין התיאוריות

ד. גישות קוגניטיביות 
ללמידה

הניסוי של קוהלר תיאוריית הגשטאלט:תובנה, 
קופסא שחורה, תהליכים 

מתווכים, עיבוד מידע, 
גשטלט, מאפייני למידת 

תובנה.
ד. גישות 

קוגניטיביות ללמידה
פרק לחץ - מאגר https://drive.google.

com/file/d/1hZ7qLPy
z7VB60WAJzCMvD-
PoLZ1d192T/view?
usp=sharing

תסמונת ההסתגלות הכללית - 
סלייה

מודל התגובה: תגובות פיזיולוגיות.
בריחה ולחימה - קנון. מערכות 

סימפטטית ופרה-סימפטטית.
תגובות קוגניטיביות. תגובות 

רגשיות. תגובות התנהגותיות.

א. לחץ והמודלים המסבירים 
אותו

לחץ

תסמונת ההסתגלות 
הכללית - סלייה

מודל התגובה: תגובות 
פיזיולוגיות.

בריחה ולחימה - קנון. 
מערכות סימפטטית ופרה-

סימפטטית.
תגובות קוגניטיביות. תגובות 

רגשיות. תגובות 
התנהגותיות.

א. לחץ והמודלים 
המסבירים אותו לחץ

טל גבאי

המחקר של הולמס וריי מודל הגירויים: עומס, קונפליקט, 
היעדר שליטה, ושינוים.

המחקר של הולמס וריי מודל הגירויים: עומס, 
קונפליקט, היעדר שליטה, 

ושינוים.

טל גבאי
הערכת המצב.

הערכת יכולת ההתמודדות.

מודל האינטראקציה
של לזרוס

הערכת המצב.
הערכת יכולת ההתמודדות.

מודל האינטראקציה
של לזרוס

קישור למשדר

https://drive.google.
com/file/d/1G5uDy0s
t8rk2Hi2OXCiUAgtM
2NQ_w0of/view?
usp=sharing

המחקר של אגברט
התמודדות מטרימה

התמודדות הממוקדת בבעיה, 
התמודדות הממוקדת ברגשות, 

הערכה מחדש של המצב; 
התמודדות מטרימה; תמיכה 
חברתית; משחק תפקידים ; 

שותפות גורל, שיטות הרגעה 
והרפיה

ב. דרכי התמודדות עם מצבי 
לחץ

המחקר של אגברט
התמודדות מטרימה

התמודדות הממוקדת 
בבעיה, התמודדות 

הממוקדת ברגשות, 
הערכה מחדש של המצב; 

התמודדות מטרימה; 
תמיכה חברתית; משחק 

תפקידים ; שותפות גורל, 
שיטות הרגעה והרפיה

ב. דרכי התמודדות 
עם מצבי לחץ

בר אל 
ונוי מאיר 

 (2013)
מפגשים עם 

הפסיכולוגיה - 
פסיכולוגיה 

התפתצחותית - 
מפגש שני

פרק אריקסון 
מאגר

קישור למשדר א

מצגת א- 
שלבים 1-4

שלבים פסיכו-סוציאליים, תקופה 
קריטית, משבר אמון, הכללת 

אמון, חשד, אוטונומיה , בושה 
וספק, יוזמה, אשמה, חריצות, 
נחיתות, זהות, טשטוש זהות, 

מורטוריום, קבוצת השווים, 
אינטימיות, בדידות, פוריות, 

קיפאון, שלמות, ייאוש

ג. התפתחות 
על פי אריקסון  פסיכולוגיה 

התפתחותית
הנושא כולו ירד התקשרות פסיכולוגיה 

התפתחותית
שלבים פסיכו-סוציאליים, 

תקופה קריטית, משבר 
אמון, הכללת אמון, חשד, 
אוטונומיה , בושה וספק, 
יוזמה, אשמה, חריצות, 
נחיתות, זהות, טשטוש 

זהות, מורטוריום, קבוצת 
השווים, אינטימיות, 

בדידות, פוריות, קיפאון, 
שלמות, ייאוש

ג. התפתחות 
על פי אריקסון  פסיכולוגיה 

התפתחותית

קישור למשדר ב מצגת ב - 
אריקסון שלבים 5-8

בר אל 
ונוי מאיר 

 (2013)
מפגשים עם 

הפסיכולוגיה - 
פסיכולוגיה 
חברתיתת - 
מפגש שלישי

פרק עמדות - מאגר

קישור למשדר מצגת א - מרכיבי 
עמדה

הגדרת עמדה, מרכיבי העמדה: 
קוגניטיבי, רגשי, התנהגותי, 

מאפייני העמדה

א. מהן עמדות ? מאפייניהן 
ומרכיביהן? פסיכולוגיה 

חברתית 
הנושא ירד ג. סכמות, סוגי סכמות ,

נבואה המתגשמת 
מאליה

פסיכולוגיה
 חברתית

הגדרת עמדה, מרכיבי 
העמדה: קוגניטיבי, רגשי, 

התנהגותי, מאפייני 
העמדה

א. מהן עמדות ? 
מאפייניהן 

ומרכיביהן?

פסיכולוגיה 
חברתית 

קישור למשדר מצגת ב - מאפייני 
עמדה

פרק דיעות קדומות
 - מאגר

קישור למשדר מצגת א - דעות קדומות המחקר של שריף על 
קונפליקט בין קבוצות;

 המחקר של שטרנהל 1984
 מחקר של אדורנו על דעות 

קדומות
 מחקר של קלארק וקלארק 

,1947
 מחקר של הרבה וגרנט 1970

דעה קדומה, סטריאוטיפ, קונפליקט 
בין קבוצות, הצדקה עצמית, כוח, 

ביטויי תוקפנות, 
אישיות סמכותנית, 

אתנוצנטריות, 
F סולם

ד. דיעה קדומה ה. השפעה חברתית –
המודל של קלמן

(התרצות/הזדהות/הפנמ
ה)

+מאפייני קבוצה, 
מאפייני פרט, 

ומאפייני ומשימה - 
גורמים משפיעים על 

קונפורמיות

המחקר של שריף על 
קונפליקט בין קבוצות;
 המחקר של שטרנהל 

1984
 מחקר של אדורנו על דעות 

קדומות
 מחקר של קלארק וקלארק 

,1947
 מחקר של הרבה וגרנט 

1970

דעה קדומה, סטריאוטיפ, 
קונפליקט בין קבוצות, 

הצדקה עצמית, כוח, ביטויי 
תוקפנות, 

אישיות סמכותנית, 
אתנוצנטריות, 

F סולם

ד. דיעה קדומה
קישור למשדר מצגת ב - דעות קדומות
קישור למשדר מצגת ג - דעות דקדומות
קישור למשדר מצגת ד - דעות קדומות

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Hevra/MiktzootHalimud/psychology/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Social-Sciences/psychology/Pages/Syllabus.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Social-Sciences/psychology/Pages/Syllabus.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Social-Sciences/psychology/Pages/Syllabus.aspx
https://sites.google.com/site/pshicologyfans/home
https://sites.google.com/site/pshicologyfans/home
https://sites.google.com/site/pshicologyfans/home
https://sites.google.com/site/pshicologyfans/home
https://sites.google.com/site/pshicologyfans/home
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9ZjVZVDZpX0hrN0E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9ZjVZVDZpX0hrN0E?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-24-5-2020/psychology-10th-grade-12th-grade-1523/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9ZmlaOGpwOVc0eHM?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-25-5-2020/psychology-10th-grade-12th-grade-1521/
https://drive.google.com/file/d/1Nh8ufjnnJr9TvR-dbNaf7OHQ_Q7_HTsT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh8ufjnnJr9TvR-dbNaf7OHQ_Q7_HTsT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh8ufjnnJr9TvR-dbNaf7OHQ_Q7_HTsT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh8ufjnnJr9TvR-dbNaf7OHQ_Q7_HTsT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh8ufjnnJr9TvR-dbNaf7OHQ_Q7_HTsT/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-25-5-2020/psychology-11th-grade-12th-grade-1521/
https://drive.google.com/file/d/12KO8wEixGBpXKuWqpAmEBZ0J69Z8nGBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KO8wEixGBpXKuWqpAmEBZ0J69Z8nGBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KO8wEixGBpXKuWqpAmEBZ0J69Z8nGBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KO8wEixGBpXKuWqpAmEBZ0J69Z8nGBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KO8wEixGBpXKuWqpAmEBZ0J69Z8nGBX/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-25-5-2020/psychology-11th-grade-12th-grade-1521/
https://drive.google.com/file/d/187-n6Qb8gjYt_WOXd-Pu5416JG8oQSTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187-n6Qb8gjYt_WOXd-Pu5416JG8oQSTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187-n6Qb8gjYt_WOXd-Pu5416JG8oQSTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187-n6Qb8gjYt_WOXd-Pu5416JG8oQSTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187-n6Qb8gjYt_WOXd-Pu5416JG8oQSTq/view?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-26-5-2020/psychology-10th-grade-12th-grade-0840/
https://drive.google.com/file/d/1KZGKT7dOTsHTJxEgpGKyaW4hL9lrYuRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZGKT7dOTsHTJxEgpGKyaW4hL9lrYuRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZGKT7dOTsHTJxEgpGKyaW4hL9lrYuRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZGKT7dOTsHTJxEgpGKyaW4hL9lrYuRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZGKT7dOTsHTJxEgpGKyaW4hL9lrYuRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9V0dIMGNWM0tpLW8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZ7qLPyz7VB60WAJzCMvD-PoLZ1d192T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZ7qLPyz7VB60WAJzCMvD-PoLZ1d192T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZ7qLPyz7VB60WAJzCMvD-PoLZ1d192T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZ7qLPyz7VB60WAJzCMvD-PoLZ1d192T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZ7qLPyz7VB60WAJzCMvD-PoLZ1d192T/view?usp=sharing
https://youtu.be/GQndfr21Lak
https://drive.google.com/file/d/1G5uDy0st8rk2Hi2OXCiUAgtM2NQ_w0of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5uDy0st8rk2Hi2OXCiUAgtM2NQ_w0of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5uDy0st8rk2Hi2OXCiUAgtM2NQ_w0of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5uDy0st8rk2Hi2OXCiUAgtM2NQ_w0of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5uDy0st8rk2Hi2OXCiUAgtM2NQ_w0of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9Q2F1VE1RRkdTQnc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9Q2F1VE1RRkdTQnc?usp=sharing
https://vimeo.com/404659850
https://drive.google.com/file/d/1bGnKW8rPJFFTfJ9ApoQn7xgeVbADREWR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGnKW8rPJFFTfJ9ApoQn7xgeVbADREWR/view?usp=sharing
https://vimeo.com/404711635
https://drive.google.com/file/d/1bGnKW8rPJFFTfJ9ApoQn7xgeVbADREWR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGnKW8rPJFFTfJ9ApoQn7xgeVbADREWR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9QVJOVkhpemJyTmM?usp=sharing
https://youtu.be/1MTSNmHkpw8
https://drive.google.com/file/d/1mEf866wsYf2tMMeNNjyH6d5tM4tUD-8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEf866wsYf2tMMeNNjyH6d5tM4tUD-8d/view?usp=sharing
https://youtu.be/1MTSNmHkpw8
https://drive.google.com/file/d/1GEZjMqlFz3C969hmXFr9HciJi1ugxT-N/view
https://drive.google.com/file/d/1GEZjMqlFz3C969hmXFr9HciJi1ugxT-N/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9TktNWkFMZThrdnM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2E-jo1ycd_9TktNWkFMZThrdnM?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13JRj5S4XAylAN53wRZnvmIgQfJtrqX2x/view
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פרק דיעות קדומות
 - מאגר

קישור למשדר מצגת ה - דעות קדומות
המחקר של שריף

המחקר של שריף על 
קונפליקט בין קבוצות;

 המחקר של שטרנהל 1984
 מחקר של אדורנו על דעות 

קדומות
 מחקר של קלארק וקלארק 

,1947
 מחקר של הרבה וגרנט 1970

דעה קדומה, סטריאוטיפ, קונפליקט 
בין קבוצות, הצדקה עצמית, כוח, 

ביטויי תוקפנות, 
אישיות סמכותנית, 

אתנוצנטריות, 
F סולם

ד. דיעה קדומה

פסיכולוגיה 
חברתית 

ה. השפעה חברתית –
המודל של קלמן

(התרצות/הזדהות/הפנמ
ה)

+מאפייני קבוצה, 
מאפייני פרט, 

ומאפייני ומשימה - 
גורמים משפיעים על 

קונפורמיות

המחקר של שריף על 
קונפליקט בין קבוצות;
 המחקר של שטרנהל 

1984
 מחקר של אדורנו על דעות 

קדומות
 מחקר של קלארק וקלארק 

,1947
 מחקר של הרבה וגרנט 

1970

דעה קדומה, סטריאוטיפ, 
קונפליקט בין קבוצות, 

הצדקה עצמית, כוח, ביטויי 
תוקפנות, 

אישיות סמכותנית, 
אתנוצנטריות, 

F סולם

ד. דיעה קדומה

פסיכולוגיה 
חברתית 

קישור למשדר מצגת ו - דעות קדומות 
המשך שריף

קישור למשדר מצגת ז - דעות קדומות
מחקר הבובות

קישור למשדר מצגת ח - דעות קדומות
שטרנהל מחקר.

פרק השפעה חברתית
-מאגר

קישור למשדר מצגת א - השפעה 
חברתית

המחקר של שכטר על הצורך 
להיות אהוד ומקובל;

המחקר של שריף על התנועה 
האוטוקינטית;

המחקר של אש על קוים שווי 
אורך;

המחקר של פרידמן ופרייזר 
על שיטת ה"רגל בדלת";

המחקר של סיאלדניני על 
שיטת ה"דלת בפרצוף"; 

מחקר של מילגרם על ציות 
לסמכות;

קונפורמיות, לחץ חברתי, תופעה 
אוטוקינטית, תמימות דעים, לכידות, 
היענות, הדדיות, רגל בדלת, הדלת 

בפרצוף, 
ציות לסמכות

ה. השפעה חברתית

הנושא ירד כולו

ו. אלטרואיזם 

המחקר של שכטר על 
הצורך להיות אהוד ומקובל;

המחקר של שריף על 
התנועה האוטוקינטית;

המחקר של אש על קוים 
שווי אורך;

המחקר של פרידמן ופרייזר 
על שיטת ה"רגל בדלת";

המחקר של סיאלדניני על 
שיטת ה"דלת בפרצוף"; 

מחקר של מילגרם על ציות 
לסמכות;

קונפורמיות, לחץ חברתי, 
תופעה אוטוקינטית, תמימות 

דעים, לכידות, היענות, 
הדדיות, רגל בדלת, הדלת 

בפרצוף, 
ציות לסמכות

ה. השפעה חברתית

קישור למשדר מצגת ב - השפעה 
חברתית - היענות

קישור למשדר מצגת ג - השפעה 
חברתית - ציות לסמכות

בר אל ונוי מאיר 
 (2013)

מפגשים עם 
הפסיכולוגיה 

חלק א
הנושא ירד כולו רוג'רס  אישיות

https://cdn.pixabay.
com/photo/2013/06/07/09/
53/notepad-117597__340.
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 סיכומים
 ותרגולים

בפסיכולוגיה
 ד"ר בינה גלדי

ועידו גלדי
הפנייה לסיכומים 

בדרייב פרקי בחירה 30% - הערכה חלופית (אין שינוי)

https://cdn.pixabay.
com/photo/2013/07/13/11/
34/owl-158414__340.png

 מצגות
 פסיכולוגיה

2017
 ד"ר בינה גלדי

ועידו גלדי
הפנייה לסיכומים 

בדרייב

מקצוע חיצוני - 
מטלת הערכה חלופית אחת

  של 10 שעות מינמום 
(מתוך 30 שעות בחירה.)

על פי חוברת חלופות בהערכה 
ובאישור במייל של סגל ההדרכה.

הפנייה לאתרים
חומרי לימוד

מצגות או
מטלות הערכה 

מספר שעות  הנושא שם הפרק
מקצוע פנימי - שתי מטלות הערכה
הערכה חלופית - 10 שעות מינימום

כל אחת. (15% +15% = 30%) -
על פי חוברת חלופות בהערכה 

ובאישור במייל של סגר ההדרכה. 2 מושג המדע מבוא

3
אסכולות בפסיכולוגיה 

בראייה הסטורית

מהי אינטליגנציה ומדידתה4 אינטליגנציה 
שימושים יישומיים במנת משכל4
השפעת התורשה והסביבה על האינטליגנציה3

2 מהי הניעה הנעה וריגוש
4 תיאוריות בהניעה
2 סיווג מניעים ומדידתם
6 ריגוש

מומלץ לצרף לפרקים וספים 
בפסיכולוגיה חברתית

ליצירת מטלה של 10 ש"ש 3 אישיות ולחץ לחץ
2 מהי אישיות? אישיות

תיקיית חומרים + מטלה 6 פרויד אישיות
6 פרויד המתפתחותית

תיקיית חומריים 8 בנדורה (מהפרק אישיות)

4 בעיות יסוד בהתפתחות פסיכולוגיה התפתחותית
16 פיאז'ה

8
חשיבה חברתית

פסיכולוגיה חברתית ייחוס סיבה
6 עיוותים בייחוס

2
תפקידי הסכמות 

בעיבוד מידע
2 דרכי רכישה של עמדות
5 שינוי עמדות 
8 תיאוריות איזון

תיקיית חומרים + מטלה 10 רוג'רס + מהי אישיות פרקי בחירה - 
תיקיית חומרים + מטלה 10 אלטרואיזם עשויים להיחשב גם כחובה וגם 

כבחירה. השנה הנושאים ירדו במיקוד 
לבגרות, אך אפשר לבחור באחד 

מומלץ לחפש חומרים גם בתיקיות של ד"ר בינה גילדי ועדו גלדימהם להערכה חלופית.
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