
 ראה גם   נראה מ  נושא 

לאומי -טריטוריה לאומית, משפט בין  סיפוח טריטוריות   סיפוח )משפט בינלאומי(   

זכויות בסיסיות, חופש אזרחי, חרות   זכויות האזרח 
 האזרח  

לזכויות האזרח בישראל, זכויות  האגודה 
 חברתיות, הזכות לקיום בכבוד  

2022מבצע עלות השחר,   
 

 מלחמות ישראל 

אימהות היבטים  
 פסיכולוגיים 

 אימהות  אמהות הבטים פסיכולוגיים  

הורות היבטים  
 פסיכולוגיים 

,  2022הנושא בשימוש במפתח החל מדצמבר  הורים היבטים פסיכולוגיים  
 הורים 

ולוגיה( מין )פסיכ התנהגות מינית )פסיכולוגיה(, מין   
היבטים פסיכולוגיים, פסיכולוגיה של  

 המין  

 מין 

 קונטינגנטיות )פילוסופיה(   קונטינגנציה )פילוסופיה( 
 

 הזדהות )פסיכולוגיה( 
 

שטוקהולם, פסיכולוגיה, מנגנוני  תסמונת 
 הגנה )פסיכולוגיה(  

מטרולוגיה )תורת  
 המדידה( 

 
 מידות ומשקלות, מדידה והערכה, מדע 

  - וק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"אח שחרור מותנה   שחרור על תנאי 
, מאסר, שחרור אסירים 2001  

חוק שירותי רווחה  
לאנשים עם מוגבלות,  

2022-תשפ"ב   

 
אנשים עם מוגבלות  דיני רווחה,  

,  1941פרעות, בגדאד, עיראק,  הפרהוד 
, פרהוד,  1941פרהוד, בגדאד, עירק,

   1941בגדאד, עיראק, 

 פרעות, עיראק היסטוריה

אגודה ישראלית לקרימינולוגיה, עבריינים,   פשיעה לימוד והוראה   קרימינולוגיה 
 פשיעה  

כ"ה  -בחירות לכנסת ה
(2022 )  

 
 בחירות לכנסת 

 איקונוגרפיה ואיקונולוגיה, ונדליזם  השחתת סמלי דת, איקונוקלאזם   איקונוקלזם 

מי טו )תנועה(, תנועת מי טו, מיזם   Me Tooתנועת  
Me Too    

תנועות חברתיות, נפגעות תקיפה מינית,  
 הטרדה מינית 

 זכות לפרטיות, מידע ברשת האינטרנט זכות להישכח   הזכות להישכח 

ה היברידית לוחמ  לוחמה  מלחמה היברידית, לחימה היברידית   

חוץ ארצות  -טייוואן יחסי 
 הברית 

חוץ ארצות הברית, טיואן  -טיוואן יחסי
חוץ ארצות הברית  -יחסי   

חוץ -טייוואן יחסי   

חוץ  -ארצות הברית יחסי
 טייוואן 

 
חוץ-ארצות הברית יחסי  

יתר, סמים מנת יתר,  תרופות צריכת  מינון יתר של תרופות 
 הרעלת תרופות   

סמים התמכרות ושימוש, רעלים והרעלות,  
 צריכת תרופות  

 מים טנזניה מים   מים טנזניה

 מבצעים חשאיים 
  

 ניהול פרויקטים  ;ילי  aposניהול פרויקטים אג& ניהול פרויקטים זריז 

חברתיים, נורמה חברתית  חוקים  נורמות חברתיות  פסיכולוגיה חברתית, מנהגים, נורמטיביות   
 )אתיקה( 

עקירת תושבים מבתיהם    פינוי תושבים מבתיהם  גיאוגרפיה יישובית, התחדשות עירונית, פינוי   
 נכסים  

 כתבי יד קופטיים 
 

 כתבי יד 
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 יהודי מרוקו  תודגה יהודים   יהודי מרוקו תודגה 

עיתונות ועיתונאות  
יה תוניס  

עתונות ועתונאות תוניסיה, תוניסיה  
 עתונות ועתונאות  

 

 תרגום, שפה ארמית, שפה עברית  שפה עברית תרגום לארמית   תרגום מעברית לארמית 

 יהודי כודיסטן, יהודי איראן  יהודי איראן אורמיה, אורמיה יהודים   יהודי כורדיסטן אורמיה 

 יהודי כורדיסטן, יהודי איראן  יהודי איראן רוונדוז, רוונדוז יהודים   יהודי כורדיסטן רוונדוז 

 שפה איטלקית  להגים איטלקיים   דיאלקטים איטלקיים 

 דרמה איטלקית 
 

 ספרות איטלקית, דרמה

 יהודי בולגריה  סופיה יהודים   יהודי בולגריה סופיה 

אלפבית קירילי    קירילית, כתב קירילי, אותיות קיריליות   כתב, אותיות האלף בית  

 לאומיות  סוריה לאומיות   לאומיות סורית 

 ערבים  קנדה ערבים   ערבים בקנדה 

בדוים במזרח התיכון, המזרח התיכון   בדואים במזרח התיכון 
 בדואים  

 

 שחיתות  ירדן שחיתות   שחיתות ירדן 

יהודי ספרד בישראל  
ישראל -ובארץ   

יהודי ספרד, עלייה וקליטה יהודי ספרד,   ספרדים בישראל יהודים  
 ספרדים )בארץ( 

חוצניות, אסטריטוריאליות היבטים   אקסטריטוריאליות 
 משפטיים  

- טריטוריה לאומית, קפיטולציות, משפט בין
אומי ל  

 חדרים 
 

 מבנים

 כיטין 
 

 סוכר 

 חיי לילה 
 

מועדוני בידור, לילה  פנאי,   

שירה ערבית מדינות  
 המפרץ הפרסי 

 
 שירה ערבית 

 ישראל קשרים כלכליים יוון 
 

חוץ יוון -ישראל קשרים כלכליים, ישראל יחסי   

 מלוכה מרוקו מלוכה   מלוכה מרוקו 

 שואה, הפתרון הסופי )שואה(, גירוש  טרנספורטים, טרנספורט   שילוחים )שואה( 

 יהודי מרוקו  אזמור יהודים   יהודי מרוקו אזמור 

 הרפוקרטס )אל מצרי( 
  

פה -מסורת בעל פה,  - מסורת אוראלית, מסורת על 
פה  -מסורת שבעל   

 פולקלור, תקשורת מילולית 

 נקרופיליה 
 

 סטיות מיניות 

אנליזה עצמית  
 )פסיכואנליזה( 

 
 פסיכואנליזה 

פסיכואנליטי  פירוש  פרשנות פסיכואנליטית   פסיכואנליזה  

 הכרה )פסיכולוגיה( 
 

 מודעות )פסיכולוגיה(, פסיכולוגיה 

פסיכואנליזה היבטים  
 חברתיים 

 
 פסיכואנליזה 

 גירוש 
 

שילוחים )שואה(, גירוש תל אביב, גירוש  
 פלסטינים  

שכלית התפתחותית אבחון,  מוגבלות  אבחון לקות התפתחותית 
לקות התפתחותית אבחון, ליקויים  

 התפתחותיים אבחון   

ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,  
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,  

 אבחון רפואי  

 אבחון פסיכולוגי, אוטיזם, ילדים אוטיסטים  אוטיזם אבחון   אבחון אוטיזם 
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 חובה 
 

הנאמנות, חובת הזהירות )משפט(,  חובת 
 חובת הגילוי )משפט(  

 למידה לאורך החיים 
 

 חינוך מבוגרים, חינוך, לימודי המשך  

סבילות למזון - אי סבילות ללקטוז, מחלות מערכת העיכול,  - אי רגישות למזון   
 אלרגיה למזון 

 הורדת ידיים 
 

 ספורט 

ם, עצירים, חוק סדר הדין הפלילי  אסירי איזוק אסורים ועצירים, אזיקים   כבילת עצורים 
   1996 - מעצרים(, התשנ"ו -)סמכויות אכיפה  

חוק איסור פרסום שמו של חשוד )הצעת   הזכות לפרטיות   זכות לפרטיות 
,  1981 -חוק(, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 עבריינות מחשבים  

 הלבנת הון 
 

הלבנת הון ומימון טרור, שוק  הרשות לאיסור 
 שחור, עבירות כלכליות  

 בית ספר "אחווה" דימונה 
 

 בתי ספר 

שיטות פרויקטים בהוראה, שיטת   למידה מבוססת פרויקטים 
פרויקטים בהוראה, הוראה בשיטת  

 הפרויקטים   

 למידה, שיטות הוראה 

 משנה ;  aposמשנה ביקורת, פרשנות וכד&  פרשנות המשנה 

ת סמנטיקה ארמי  סמנטיקה, שפה ארמית  שפה ארמית סמנטיקה   

 תרנים, מפרשים, סירות   מפרשיות, מפרשית, סירת מפרש   סירות מפרש 

ארון העדות, ארון האלוהים, ארון   ארון הברית 
 ;  aposה&

 בית המקדש, המשכן וכליו 

 שירה ערבית ישראלית   שירה ערבית ישראל 
 

תרגום לערבית  שפה עברית  תרגום מעברית לערבית   תרגום, שפה ערבית, שפה עברית  

 ספרות ערבית  לוב ספרות ערבית   ספרות ערבית לוב 

 תיאטרון, דרמה, אבסורד  אבסורד, תיאטרון   תיאטרון האבסורד 

 גלובליזציה  עולמקומיות   גלוקליזציה 

 יהודים ואומות העולם  גויים   לא יהודים 

( 2020הסכמי אברהם )  
 

ערב,  -לאומיים, יחסי ישראל - אמנות וחוזים בין
חוץ בחרין  -ישראל יחסי  

חוץ ישראל -בחרין יחסי   
 

חוץ -בחרין יחסי   

חוץ בחרין -ישראל יחסי  
 

חוץ-(, ישראל יחסי2020הסכמי אברהם )  

 דת בהאית 
 

 בהאים, דתות 

אמנות הבמה, אמנויות הבמה,   אומנויות הבמה 
 אומנות הבמה  

רמנס ארט  תיאטרון, מחול, פרפו  

הפלישה הרוסית  
2022לאוקראינה,   

היסטוריה צבאית, אוקראינה היסטוריה,     2022אוקראינה, -מלחמת רוסיה
   - 1991היסטוריה 

קורונה )מחלה( היבטים  
 משפטיים 

)מחלה( חוק וחקיקה,    19-קוביד 
)מחלה( היבטים משפטים    19-קוביד   

 קורונה )מחלה( 

 התאם )דקדוק( 
 

 תחביר 

 סנגור חברתי 
 

סנגור עצמי של אנשים וילדים עם מוגבלות,  
 שירותי רווחה

קורונה )מחלה( היבטים  
 דתיים יהדות 

)מחלה( היבטים דתיים    19-קוביד 
 יהדות  

 קורונה )מחלה( 

 בתי חולים ציבוריים 
 

 בתי חולים ומרכזים רפואיים 
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 בלשנות, שפה ושפות  מרחב וזמן )בלשנות(   מרחב וזמן בלשון 

 מילות קריאה
 

 מיליות 

 אוקראינה  צבא אוראינה   אוקראינה צבא 

 תפירה )רפואה( 
 

 שיטות ריפוי וטיפול קונבנציונליות 

 בריאות הציבור, אוריינות  בריאות אוריינות   אוריינות בריאות 

 סרטן )מחלה(  שאת בלוטית ממארת   אדנוקרצינומה 

 דיני חוזים   Force majeure כוח עליון )משפט אזרחי( 

 ביטחון באלוהים 
 

 אלוהים, גורל 

 דיני אישות ומשפחה, זרע )ביולוגיה(  מקרה לילה )הלכה(, בעל קרי   קרי )הלכה( 

 נידה )הלכה( 
 

דיני אישות ומשפחה, טהרת המשפחה, נשים  
 ביהדות  

 פילוסופיה, מינוח מקצועי  מינוח פילוסופי   פילוסופיה מינוח 

רוקו מוסלמים במ   מרוקו מוסלמים   
 

 חינוך, חינוך יהודי מרוקו  מרוקו חינוך   חינוך מרוקו 

 מרוקו  תרבות מרוקו   מרוקו תרבות 

 דמי בידוד 
 

קורונה )מחלה( היבטים כלכליים, דמי פגיעה  
 בעבודה, בידוד )בריאות( 

לגיטימציה מוסרית,  צידוק מוסרי,  הצדקה מוסרית 
 הצדקה )אתיקה(  

 אתיקה 

תורת המקורות )ביקורת  
 המקרא( 

ולהאוזן )ביקורת  -השערת גרף 
המקרא(, השערת התעודות )ביקורת  

 המקרא(  

 חקר המקרא 

 לימודי המשך 
 

 חינוך מבוגרים, חינוך, למידה לאורך החיים  

 מיליות  מלות עזר, פועלי עזר   מילות עזר 

 תרגום, שפה עברית, שפה אנגלית  שפה אנגלית תרגום לעברית   תרגום מאנגלית לעברית 

הוראה הפוכה, שיעורים הפוכים,   כיתה הפוכה
 הכיתה ההפוכה 

 שיטות הוראה

 פרגמטיקה  ריכוך )בלשנות(   סיוג )בלשנות( 

ת  יחסיות, תאוריית הידע, סובייקטיביו סובייקטיביזם, סוביקטיביות   סובייקטיביות 
 )בלשנות(  

חשיבה הגיונית מעשית, חשיבה   תבונה מעשית 
 פרקטית, תבונה פרקטית   

 תבונה

ליברליזם היבטים מוסריים  
 ואתיים 

 
 ליברליזם 

 ליברליזם היבטים דתיים 
 

 ליברליזם 

טיולים באיחוד האמירויות  
 הערביות 

בעולם, איחוד האמירויות הערביות טיולים   איחוד האמירויות הערביות טיולים    

 , משוררות Poetry - ספרות נשים, שירה  שירה נשים סופרות   ( Poetryשירת נשים ) 

 סוציולוגיה, מדעי המדינה הגמוניזם   הגמוניה

מחקר קוהורט, מחקר עוקבה, מחקר   מחקר אורך 
 לאורך זמן  

 שיטות מחקר 

  טומאה וטהרה )אסלאם(, טהרה טהרה וטומאה )אסלאם( 
 וטומאה אסלאם  

 מנהגים מוסלמיים 

תנועת הנוער( צופים )  Scouts and scouting   הצופים )תנועת נוער(, תנועות נוער 
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דמויות פיקרסקיות בספרות, סיפורת   ספרות פיקרסקית 
 פיקרסקית, סיפור פיקרסקי   

 נוודות ונוודים, ספרות 

 ליטורגיה )יהדות( 
 

דתיים, פולחן )יהדות( יהדות, טקסים   

אירופיות -שפות הודו  שפות אדיגיות, שפה אדיגית   שפות צ'רקסיות   

סידהרתה גאוטמה )בודהא(,   גאוטמה בודהא 
סידהארתה גאוטמה )בודהא(,  
 גאוטמה סידהרתה )בודהא(   

 בודהיזם 

 גבעת חיים )קיבוץ( 
 

גבעת חיים מאוחד )קיבוץ(,  שרון )אזור(, 
 גבעת חיים איחוד )קיבוץ( 

 אמנות חברתיות 
 

אמנות חברתיות היבטים כלכליים, אמנות  
 חברתיות היבטים דתיים, סוציולוגיה  

חוץ אינדונזיה -ישראל יחסי  
 

חוץ-ישראל יחסי  

חוץ ישראל -אינדונזיה יחסי  
  

אמנות חברתיות היבטים  
 דתיים 

 
 אמנות חברתיות 

ברתיות היבטים  אמנות ח
 כלכליים 

 
 אמנות חברתיות 

 


