
סמל שאלון 063281 תוכנית עבודה תשפ"א - כלכלה
תיק תוכניות לימודים ומיומנויות

כלים להערכה במדעי 
החברה

ותהליכי פיתוח מקצועי 
מלווים

הנחיות לגבי דרכי 
הערכה ומדידה 

בית ספרית 
פנימית המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית

רשימת הנושאים שלא יילמדו במסגרת 
המיקוד רשימת הנושאים ללימוד מיקוד תוכן 

נושאי החובה (70%) נושאי החובה (70%)
תוכניות לימודים 

והמיומניות בתחומי 
הדעת

חומרי עזר תתי נושאים שם הפרק תתי נושאים שם הפרק תתי נושאים שם הפרק

השתלמות - תיכון אקדמי 
מקוון בכלכלה, מט"ח 

ואונב' ת"א
חוברת חלופות 
בהערכה 2019

מצגות תוכנית הלימודים 
בכלכלה, מט"ח 2012

 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז

ספר הלימוד "אתגר 
הרווחה במדינה 

הדמוקרטית" הוצאת מט"
ח ומשה"ח 

פרק 3 (עמ': 40-55)

סוגי משטר כלכלי חברתי פרק 2- מחסור, 
בחירה וויתור

הכלכלה כמדע

פרק 1 - מבוא  
(כל הפרק)

סוגי משטר כלכלי חברתי

פרק 2- מחסור, בחירה 
וויתור

כלים להערכה מסורתית 
בעידן הקורונה חוזר מפמ"ר תשפ

שיעור מוקלט 
עקומת התמורה 

חלק ב'

שיעור מוקלט 
עקומת התמורה 

חלק א'

מבוא לכלכלה, מיקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי

פרק 1 (עמ' 11-45)

מודל עקומת התמורה- 
תעסוקה מלאה, יצור יעיל, 

אבטלה פרק 3- עקומת גבול 
אפשרויות היצור
(עקומת התמורה)

כלכלה חדשה מודל עקומת התמורה- 
תעסוקה מלאה, יצור יעיל, 

אבטלה פרק 3- עקומת גבול 
אפשרויות היצור
תנועות על העקומה (עקומת התמורה)

תנועה של העקומה
חשיבה כלכלית תנועות על העקומה 

תנועה של העקומה
צמיחה או נסיגה תופעת המחסור

פרק 2 - מחסור, בחירה 
וויתור

צמיחה או נסיגה
שני שיעורים 

מוקלטים הון אנושי 
וצמיחה כלכלית 

חלק א' וב'
נמצא בשלבי 

הקלטה

מבוא לכלכלה, מיקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי

פרק 2 (עמ' 45-53)

צמיחה כלכלית ומחוללי 
צמיחה במשק.

פרק 5- הון אנושי 
וצמיחה כלכלית

(כל הפרק)

בחירה וויתור- קביעת 
סדרי עדיפויות

צמיחה כלכלית ומחוללי 
צמיחה במשק.

פרק 5- הון אנושי 
וצמיחה כלכלית

(כל הפרק)
נסיגה כלכלית והגורמים 

לה
גורמי ייצור נסיגה כלכלית והגורמים לה

הון אנושי, השקעה בהון 
אנושי באמצעות חינוך

הדילמות הנגזרות 
מתופעת המחסור

הון אנושי, השקעה בהון 
אנושי באמצעות חינוך

שיעור מוקלט 
ביקוש והיצע בשוק 

המוצר וגמישות 
הביקוש

נמצא בשלבי 
הקלטה

מבוא לכלכלה, מיקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי

פרק 9,10, 11 (עמ' 
(143-198

התנאים לקיומה של תחרות 
משוכללת

פרק 6 - ביקוש 
והיצע

שוק הכסף פרק 6 - ביקוש והיצע התנאים לקיומה של תחרות 
משוכללת

 סיכומים ותרגולים פרק 6 - ביקוש והיצע

בכלכלה - אתר 
מרכז

התנהגות צרכן- 
עקומת הביקוש

כשל שוק מהו?

פרק 8 - כשלי שוק 
והתערבות ממשלה

(כל הפרק)

התנהגות צרכן- 
עקומת הביקוש

התנהגות יצרן- 
עקומת ההיצע

כשלי תחרות התנהגות יצרן- 
עקומת ההיצע

שיווי משקל בשוק 
של מוצר יחיד

מוצרים ציבוריים שיווי משקל בשוק 
של מוצר יחיד

שיעור מוקלט 
עקומת לורנץ ומדד 

ג'יני חלק ב'

שיעור מוקלט 
עקומת לורנץ ומדד 

ג'יני חלק א'

ספר הלימוד "אתגר 
הרווחה במדינה 

הדמוקרטית" הוצאת מט"
ח ומשה"ח

פרק 3 (עמ': 56-62) , 
פרק 5 (עמ' 100), פרק 

9 (עמ' 190)

מבוא לכלכלה, מיקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי
פרק 16 (עמ' 287-298)

אי שויון- הגורמים לאי 
שויון במשק

פרק 9- אי שויון 
ועוני

כל הפרק (למעט מה 
ששייך ל 30%)

כשל מידע אי שויון- הגורמים לאי שויון 
במשק

פרק 9- אי שויון ועוני
כל הפרק (למעט מה 

ששייך ל 30%)

 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז

דרכים לחישוב אי שויון- 
עקומת לורנץ ומדד ג'יני

התערבות ממשלה 
במשק- חקיקה ופיקוח, 

מימון, ביצוע.

דרכים לחישוב אי שויון- 
עקומת לורנץ ומדד ג'יני

אי שויון בהתחלקות 
ההכנסות הכלכליות 

והפנויות

התקציב ככלי 
ההתערבות המרכזי של 

הממשלה.

אי שויון בהתחלקות ההכנסות הכלכליות והפנויות

דרכי התערבות של 
הממשלה והשפעתם על 
מידת אי השוויון במשק

מדיניות מוניטרית (שוק 
הכסף)

פרק 10 - מושגי יסוד 
במאקרו כלכלה

דרכי התערבות של הממשלה 
והשפעתם על מידת אי 

השוויון במשק
שיעור מוקלט מודל 
קיינס במשק סגור 

חלק ב'

שיעור מוקלט מודל 
קיינס במשק סגור 

חלק א'

מבוא לכלכלה, מאקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי

פרק 14 (עמ' -275
299), פרק 18 & 19 

(עמ' 361-408)
פרק 14 (עמ' 275-286)
פרק 16 (עמ' 337-341)

המודל הקיינסיאני במשק 
סגור ובמשק פתוח

פרק 10 - מושגי 
יסוד במאקרו כלכלה

מטרות התקציב. פרק 11 -תקציב המדינה
(כל הפרק)

המודל הקיינסיאני במשק 
סגור ובמשק פתוח

פרק 10 - מושגי יסוד 
 סיכומים ותרגולים במאקרו כלכלה

בכלכלה - אתר 
מרכז

שיעור מוקלט מודל 
קיינס במשק פתוח 

חלק א' וחלק ב'
נמצא בשלבי 

הקלטה

מדיניות פיסקלית גופים הקשורים לכלכלה 
העולמית- קרן המטבע 

הבינלאומית, הבנק 
העולמי וכו'

פרק 12 - גלובליזציה מדיניות פיסקלית
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מבוא לכלכלה, מאקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי

פרק 14 (עמ' -275
299), פרק 18 & 19 

(עמ' 361-408)
פרק 14 (עמ' 275-286)
פרק 16 (עמ' 337-341)

יבוא ויצוא

פרק 10 - מושגי 
יסוד במאקרו כלכלה

יבוא ויצוא

פרק 10 - מושגי יסוד 
במאקרו כלכלה

 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז

שיעור מוקלט 
בגלובליזציה, חלק 

א' וחלק ב'
נמצא בשלבי 

הקלטה

ספר הלימוד "אתגר 
הרווחה במדינה 

הדמוקרטית" הוצאת מט"
ח ומשה"ח 

פרק 8 (עמ': 150-175)

מהי גלובליזציה ומהן 
השלכותיה על העולם

פרק 12- גלובליזציה

מהי גלובליזציה ומהן 
השלכותיה על העולם

תנועות הון ותנועות פרק 12- גלובליזציה
עובדים בינלאומיות

תנועות הון ותנועות עובדים 
בינלאומיות

שיעור מוקלט שוק 
מט"ח, חלק א' 

וחלק ב'
נמצא בשלבי 

הקלטה

מבוא לכלכלה, מאקרו 
כלכלה, אורון, מארק 
ועופר,הוצאת עמיחי 

פרק 15 (עמ' 301-322)

שוק מט"ח שוק מט"ח

תהליכי פיתוח מקצועי 
מלווים

הנחיות לגבי דרכי 
הערכה ומדידה 

בית ספרית 
פנימית המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית

רשימת הנושאים שלא יילמדו במסגרת 
המיקוד רשימת הנושאים ללימוד מיקוד תוכן 

נושאי הרחבה והעמקה (30%) נושאי הרחבה והעמקה (30%)
תוכניות לימודים חומרי עזר תתי נושאים שם הפרק תתי נושאים שם הפרק תתי נושאים שם הפרק

השתלמות - תיכון אקדמי 
מקוון בכלכלה, מט"ח 

ואונב' ת"א
חוברת חלופות 
בהערכה 2019

מצגות תוכנית הלימודים 
בכלכלה, מט"ח 2012

 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז הגדרת המושג אבטלה

 פרק 4 - תעסוקה
ואבטלה

ללא שינוי

הגדרת המושג אבטלה
פרק 4 - תעסוקה 

ואבטלה
חוזר מפמ"ר תשפ

תיק תוכניות לימודים - 
כלכלה קשר בין השכלה לאבטלה קשר בין השכלה לאבטלה

נזקי האבטלה נזקי האבטלה
סוגי אבטלה סוגי אבטלה

 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז

שיעור מוקלט ביקוש 
והיצע בשוק העבודה 

חלק א' (נמצא בשלבי 
הקלטה)

מבוא לכלכלה, מיקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי
פרק 12 (עמ' 201-213)

 ביקוש לעובדים, היצע
עובדים ושכר בשיווי משקל

 פרק 7 - שוק העבודה
((כל הפרק

ביקוש לעובדים, היצע 
עובדים ושכר בשיווי משקל

פרק 7 - שוק העבודה 
(כל הפרק)

שיעור מוקלט ביקוש 
והיצע בשוק העבודה 

חלק ב' (נמצא בשלבי 
הקלטה)

 שינויים מבניים במשק
 והשפעתם על הביקוש
 לעובדים מסוגים שונים

((מקצועיים ולא מקצועיים

שינויים מבניים במשק 
והשפעתם על הביקוש 

לעובדים מסוגים שונים 
(מקצועיים ולא מקצועיים)

 שינויים דמוגרפיים
 המשפיעים על היצע

 העובדים (הגירה, ילודה,
('השכלה וכו

שינויים דמוגרפיים 
המשפיעים על היצע העובדים 

(הגירה, ילודה, השכלה וכו')

 איגודים מקצועיים- שכר
מינימום

איגודים מקצועיים- שכר 
מינימום

שיעור מוקלט ביקוש 
והיצע בשוק העבודה 

חלק ב' (נמצא בשלבי 
הקלטה)

 גלובליזציה בשוק העבודה
((מהגרי עבודה

גלובליזציה בשוק העבודה 
(מהגרי עבודה)  

פערי שכר בשוק העבודה פערי שכר בשוק העבודה
 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז

שיעורים מוקלטים כשלי 
שוק והתערבות ממשלה  

(נמצא בשלבי הקלטה)
 השפעות חיצוניות, מוצרי

זכות ונושא ההפרטה
 פרק 8 - כשלי שוק
והתערבות ממשלה

השפעות חיצוניות, מוצרי 
זכות ונושא ההפרטה

פרק 8 - כשלי שוק 
והתערבות ממשלה

 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז

מבוא לכלכלה, מאקרו 
כלכלה, אורון, מארק 

ועופר,הוצאת עמיחי
פרק 2 (עמ' 56-71) דו"ח מקורות ושימושים

 פרק 10 - מושגי יסוד
במאקרו כלכלה דו"ח מקורות ושימושים

פרק 10 - מושגי יסוד 
במאקרו כלכלה

 סיכומים ותרגולים 

בכלכלה - אתר 
מרכז

ספר הלימוד "אתגר 
הרווחה במדינה 

הדמוקרטית"
פרק 5 (עמ': 90-108 ) סכמת התקציב

 פרק 11 -תקציב
המדינה סכמת התקציב

פרק 11 -תקציב 
המדינה
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