מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף חברה ורוח
הפיקוח על הוראת היסטוריה

שאלון 022261 70%
לפירוט :אשנ"ב ,אתר המפמ"ר

שימו לב! הנושאים המופיעים בגופן כתב יד ירדו במיקוד תשפ"א
המיוחד
הנושא

חומרי לימוד

הלאומיות המודרנית באירופה במאה לאומיות בישראל ובעמים  -אתר המפמ"ר,
למידה בחירום ,קורונה ,שיעורים מצולמים,
ה19-
מצגות ודפי הערכה הכוללים שאלות בגרות
והצעות למטלות מקוונות.
א .1-מבוא להוראת נושא הלאומיות
לאומיות  -תוכנית יהלום  ,חומרי לימוד
המודרנית באירופה במאה ה19 -
ללמידה עצמאית מקוונת ,תואמת את דרישות
א .2-הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות
בחינות הבגרות ,מצגות למורים וסרטונים
שהתגבשו באירופה במאה ה19-
מלווים.
א .3-המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות
תיק תוכניות לימודים ,לאומיות וציונות ,
הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-
מגוון סרטונים מומלצים להעשרת ההוראה
19
בכיתה ,וההוראה מרחוק.
א .4-תנועה לאומית מדגימה באחת
הארצות
בפרק זה אין הכוונה לתנועה הציונית.
התנועה הלאומית היהודית המודרנית  -הלאומיות בישראל ובעמים ,למידה בחירום,
קורונה ,שיעורים מצולמים ,מצגות ודפי
הציונות ומאפייניה העיקריים
הערכה הכוללים הצעות למטלות מקוונות
ושאלות בגרות.
• הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של
לאומיות  -תוכנית יהלום  ,חומרי לימוד
התנועה הציונית
ללמידה עצמאית מקוונת ,תואמת את דרישות
• פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית בחינות הבגרות ,מצגות למורים וסרטונים
התנועה הציונית ולארגונה
מלווים.
•

פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל תיק תוכניות לימודים ,לאומיות וציונות ,
מגוון סרטונים מומלצים להעשרת ההוראה
עד מלחמת העולם הראשונה
בכיתה ,וההוראה מרחוק.
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התנועה הציונית והיישוב היהודי
בארץ-ישראל בזמן מלחמת העולם
הראשונה
 .1עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי
הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם
הראשונה
 .2מדיניות השלטון העות'מאני (ג'מל פחה)
כלפי היישוב היהודי בא"י בזמן מלחמת
העולם הראשונה :גורמים ,יעדים ודרכי הלאומיות בישראל ובעמים ,למידה בחירום,
קורונה ,שיעור ,מצגת ודפי הצעות למטלות
פעולה.
הערכה מקוונות ושאלות בגרות.
 .3דרכי ההתמודדות של היישוב היהודי
לאומיות  -תוכנית יהלום  ,חומרי לימוד
בא"י :ארגון ניל"י.
ללמידה עצמאית מקוונת ,תואמת את דרישות
בחינות הבגרות ,מצגות למורים וסרטונים
 .4הצהרת בלפור
מלווים.
השוואה בין התנועה הציונית בראשית תיק תוכניות לימודים ,לאומיות וציונות ,
דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים מגוון סרטונים מומלצים להעשרת ההוראה
בכיתה ,וההוראה מרחוק.

אחרים באירופה במאה ה19-

טוטליטריות ,מלחמת העולם
השנייה והשואה
•

•

טוטליטריות ושואה ,שיעורים מצולמים –
האידיאולוגיה הנאצית האידיאולוגיה הוראה עם ספר פתוח ,מצגות ודפי הערכה
הנאצית ,ובכלל זה האנטישמיות הכוללים שאלות עם ספר פתוח ומטלות
המודרנית בגלגולה הנאצי ומרכזיות הערכה מקוונות.
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה,
השאלה היהודית באידיאולוגיה זו.
טוטליטריות ושואה ,מגוון סרטונים להעשרת
הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים
ההוראה בכיתה ומרחוק.
לשלטון – ממפלגה שולית למפלגה
הגדולה ביותר

•

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה
לנאציזם – בניית המשטר הנאצי,
המדיניות כלפי היהודים.
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•

מלחמת העולם השנייה ,מהלכים
עיקריים והסדר החדש

•

הקמת הגטאות – פולין

•

הקשר בין תחילת ההרג ההמוני
ומלחמה בברית המועצות

•

השלבים בביצוע הפתרון הסופי

•

דילמות

ודרכי

התמודדות

של

היודראטים בגטאות במזרח אירופה
בזמן ביצוע הפתרון הסופי
•

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע
הפתרון הסופי :המרד בגטאות,
לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

•

יהודי צפון אפריקה בתקופת הכיבוש
הנאצי

•

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש
ליהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

בונים מדינה:
•

•
•
•

•
•

•

בונים מדינה ,אתה המפמ"ר ,למידה בחירום,
קורונה ,שיעורים מצולמים ,מצגות ודפי

מאבק היישוב היהודי בשלטונות הערכה הכוללים שאלות בגרות ומטלות
המנדט :מאבק צבאי ,העפלה הערכה מקוונות.
והתיישבות
תוכנית יהלום  -בונים מדינה  ,חומרי לימוד
מקוונים לתלמידים ,מתאימים ללימוד עצמי,
העברת שאלת א"י לאו"ם
מצגות למורים ומבחר מטלות מקוונות.
מלחמת העצמאות
הנושאים המופיעים והמתאימים למיקוד
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל
תשפ"א:
והקמת צה"ל
• מאבק הישוב בבריטים
הסכמי שביתת הנשק והיווצרות
בעיית הפליטים הפלסטינים

•

מלחמת העצמאות

• הסכמי שביתת הנשק
תהליך הדה קולוניזציה והקמת מדינות
הפליטים הפלסטינים.
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה :בונים
עצמאיות
מדינה במזרח התיכון ,מגוון סרטונים
השפעת גורמים שונים על גורל
להעשרת ההוראה בכיתה וההוראה מרחוק.
היהודים בארצות האסלאם
ובעיית
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•
•
•

מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום הספרייה הלאומית  -פרויקט חינוך  -מלחמת
ששת הימים
הכיפורים
הספרייה הלאומית  -פרויקט חינוך ,השלכות
העלייה בשנות החמישים והשישים
מלחמת יום הכיפורים
המעבר מתפישת כור ההיתוך ,עיצוב
הספרייה הלאומית  -פרויקט חינוך  -העלויות
זיכרון השואה.
הגדולות

שאלון 02262 30%
לפירוט :אשנ"ב ,אתר המפמ"ר

הנושא
•

ציוני דרך עיקריים בבניית המדינה
החשמונאית וביסוסה

•

דפוסי השלטון הרומאי בא"י ('מלך
חסות' – הורדוס ,הנציבים)

חומרי הלימוד

שיעור מצולם ומצגת
חומרי הלימוד של יהלום ,חומרים ללמידה
עצמית ,מקוונת ,כולל מבדקים אישיים,
מצגות וסרטונים .על פי דרישות בחינות
הבגרות
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ולמידה
 -בית שני

•

הסיבות למרד הגדול והעמדות
השונות בוויכוח על היציאה למלחמה
ברומאים

שיעור מצולם ומצגת
חומרי הלימוד של יהלום ,חומרים ללמידה
עצמית ,מקוונת ,כולל מבדקים אישיים,

•

הוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים

מצגות וסרטונים .על פי דרישות בחינות
הבגרות
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ולמידה
 -בית שני

(נימוקי המתנגדים ,נימוקי התומכים)

•

תוצאות המרד וחורבן בית המקדש

שיעור מצולם ומצגת
חומרי הלימוד של יהלום ,חומרים ללמידה
עצמית ,מקוונת ,כולל מבדקים אישיים,
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מצגות וסרטונים .על פי דרישות בחינות
הבגרות
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ולמידה
 בית שני•

רבן יוחנן בן זכאי והקמת המרכז
ביבנה :המשבר והסכנות שנשקפו
לחברה היהודית כתוצאה מהמשבר

שיעור מצולם ומצגת
חומרי הלימוד של יהלום ,חומרים ללמידה
עצמית ,מקוונת ,כולל מבדקים אישיים,
מצגות וסרטונים .על פי דרישות בחינות
הבגרות
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ולמידה
 -בית שני

•

כינון הנשיאות ובית הדין הגדול

•

קביעת מיקומו של בית הכנסת
כמקום פולחן

שיעור מצולם ומצגת
חומרי הלימוד של יהלום ,חומרים ללמידה
עצמית ,מקוונת ,כולל מבדקים אישיים,
מצגות וסרטונים .על פי דרישות בחינות
הבגרות
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ולמידה
 -בית שני

•

קביעת דרכי כפרת עוונות ופולחן
כחלופה

•

קביעת הלכה אחידה ומחייבת

•

התקנות העיקריות שתוקנו ביבנה

שיעור מצולם ומצגת
חומרי הלימוד של יהלום ,חומרים ללמידה
עצמית ,מקוונת ,כולל מבדקים אישיים,
מצגות וסרטונים .על פי דרישות בחינות
הבגרות
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ולמידה
 -בית שני

שיעור מצולם ומצגת
חומרי הלימוד של יהלום ,חומרים ללמידה
עצמית ,מקוונת ,כולל מבדקים אישיים,
מצגות וסרטונים .על פי דרישות בחינות
הבגרות
תיק תוכניות לימודים ,חומרי הוראה ולמידה
 -בית שני
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•

מרד בר כוכבא

שיעורטון של גל מאיר :מרד בר כוכבא
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