
 , קישורים לתכנית מדע וטכנולוגיה ללומדים עם צרכים מיוחדים
 :הקישורים לפי סדר הופעתם בחוברת התכנית

 
 מבוא:

 10עמ' 
מידע הנוגע למאפיינים של קבוצות תלמידים באתר האינטרנט של משרד החינוך, בתחום החינוך 

 המיוחד:
 אתר החינוך המיוחד: 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/Uchlusiyot/  , וכן 
 סעיף 'ליקויים והפרעות': 

http://www.mahmad.co.il,  
 אתר האינטרנט "מקום מיוחד":

 home.asp-m.cet.ac.il/pages/lib-http://makom , 
 

 :11עמ' 
 :תכנית לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודימבוא ל

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/A

lHatochnit/  
 בחינוך המיוחד 12-21תכנית לימודים לגילאי , חינוך חברתייחידה א:  ,12לקראת בגרות ל"ב  1

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, ירושלים התשנ"ט.: 
-9B47-468B-AC61-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/636AA8F4

9CD95517BE44/51926/BagrutA_0122.pdf 
 

 : 14עמ' 
: ך לבריאותחינול חמישה מעגלי פעולה, תכנית המסגרת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Briut/BonimT

ochnit/TichnonBmagalim.htm  
 

 17עמ' 
 התשנ"ט  בחינוך המיוחד 21-12תכנית לימודים לבני גיל יחידה א: חינוך חברתי,  לקראת בגרות,

niyot_Limudim/Special/tochnihttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toch

yot/LikratBagrut/ChinuchChevrati.htm  
 

 אדם ובריאותו
תכנית המסגרת לחינוך לבריאות,  27עמ' 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Briut/TfisaRaa

yonit/MatrotHatochnit.htm                             
 
 

 ים:נספח
 

 נספח ה': גיוון דרכי הוראה בהתאמה ללומדים עם צרכים מיוחדים
 :153עמ' 

, כיתתית: למה ואיך-סביבת הלימוד החוץסעיף זה מתבסס על מאמרו של פרופ' ניר אוריון 
, ראו באתר האינטרנט: 2003, אוקטובר 17אאוריקה

http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper17/article1_5.asp  
 

 נספח ו': התאמת מטרות חינוך לבריאות ללומדים עם צרכים מיוחדים
 :155עמ' 

תכנית המסגרת לחינוך לבריאות.  מטרות
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Briut/TfisaRaa

yonit/MatrotHatochnit.htm 
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 נספח ז':  רשימת מקורות
 :157עמ' 

 2003, אוקטובר  17 אאוריקה, כיתתית: למה ואיך-סביבת הלימוד החוץ(. 2003אוריון, נ' )
http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper17/article1_5.asp   

 
(. באוטובוס סביבה אנושית )יישוב( שיעור בנושא 2002שלום,  ר', גרטל, ג' וי' מדין. )-אוריון, נ', אבן, נ', בן

האגף לתכנון  ,משרד החינוך ,רחובות, ת"למכון ויצמן למדע  מל"מ , (טל א' )עורך ,תחבורה ציבורית
  100-98עמ'  ,ולפיתוח תכניות לימודים

  :PDFקובץ 'תחבורה ציבורית: יחידת הלימוד 
earth/geogroup/pdf_siurim.zip-c.il/ghttp://stwww.weizmann.a 

 במלואה ניתנת להורדה בכתובת  כיתתית מיפוי הוראתי למורה-סביבת הלימוד החוץהחוברת 
earth/geogroup/book99.html-http://stwww.weizmann.ac.il/g  

 
 

 159עמ' 
 תכניות לימודים 

 ירושלים: משרד החינוך, ת"ל, התשנ"ט תבנית לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי 
 גירסה מעודכנת:

nCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/Ahttp://cms.education.gov.il/Educatio

lHatochnit/ 
 

 , מהדורת ניסוי, ירושלים: משרד החינוך, ת"ל, לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
 , גירסת טיוטא תשע"א בקישור זה:תכנית הלימודים המעודכנת

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mada/tochnit_new.htm  
 

בחינוך המיוחד, ירושלים:  21-16יחידה א: חינוך חברתי, תכנית לימודים לבני גיל  ,12לקראת בגרות לב 
 משרד החינוך, ת"ל, התשנ"ט

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/Likr

atBagrut/ChinuchChevrati.htm  
 

ירושלים: משרד החינוך, , דתי-לכתילגן ולבית הספר הממלכתי והממתכנית מסגרת לחינוך לבריאות 
:  גירסה מעודכנתת"ל, תשנ"א.  
mTochnit/Thttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Briut/Boni

ichnonBmagalim.htm 
 

משרד דתי, תשס"ח, ירושלים: -, לגן הילדים הממלכתי והממלכתיתשתית לקראת קריאה וכתיבה
 ת"להחינוך, 

ducation.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/Tochniyhttp://cms.e

otLimudim/Tashtit.htm  
 

דתי, התשס"ג, -, חינוך לשוני לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי שפה, ספרות ותרבות –עברית 
 ת"ל.  משרד החינוך, ירושלים: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni   
 

 ת"ל. משרד החינוך, תשס"ג, ירושלים:  דתי–יסודי הממלכתי והממלכתי-עברית לבית הספר העל
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/  

 
 : 160עמ' 

 דוגמאות לחומרי למידה 

, ספר לתלמיד, חוברת עבודה יחידת לימוד בנושא אדמה ללכת על כוכב לכת (.1998בן דוד, ל'  וברנד, ר' )
 למיד, ומדריך למורה. ספר לתלמיד, חוברת עבודה לתלמיד, מדריך למורהלת

 במאגר ספרים סרוקים בקישור:
MS/Units/Tochniyot_Limudim/MaagarSfarim/http://cms.education.gov.il/EducationC

adaTech/Kitot34/CochavLechet.htm   
 

http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper17/article1_5.asp
http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper17/article1_5.asp
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/pdf_siurim.zip
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/pdf_siurim.zip
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/book99.html
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/book99.html
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/AlHatochnit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/AlHatochnit/
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mada/tochnit_new.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mada/tochnit_new.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/LikratBagrut/ChinuchChevrati.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Special/tochniyot/LikratBagrut/ChinuchChevrati.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Briut/BonimTochnit/TichnonBmagalim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Briut/BonimTochnit/TichnonBmagalim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/TochniyotLimudim/Tashtit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/TochniyotLimudim/Tashtit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_Leshoni
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MaagarSfarim/adaTech/Kitot34/CochavLechet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MaagarSfarim/adaTech/Kitot34/CochavLechet.htm

