
 אז מה אתם יודעים באמת על לימודי היסטוריה ?....  

 
 

רוב רובם של התלמידים לא יזכרו, מן הסתם, באיזו שנה פרצה מלחמת 

זר הגרמני, או מתי פוצץ יהאזרחים בארה"ב, היכן נפגש הרצל עם הקי

שהיה אי שם בהיסטוריה אדם מיוחד בשם   ,מלון המלך דוד. אך הם ידעו

ה יהודית, וגם התחיל את התהליך שהוביל, הרצל, אשר חלם על מדינ

  בסופו של דבר, להקמתה.

העם  מדוע –הם ישאלו את עצמם את השאלות הערכיות המשמעותיות 

בעוד עמים רבים כל כך לא שרדו את תהפוכות , היהודי עדיין כאן

 ההיסטוריה? 

למה הצליחה אידיאולוגיה גזענית, חסרת היגיון, לסחוף אחריה רבים כל 

 בני העם הגרמני? כך מ 

הם יזכרו את שיעורי ההיסטוריה שלהם כחוויה מעניינת אנו מאמינים כי 

של גילוי עולם והתלבטות משותפת, עם מורה המקים לתחייה את 

  האירועים ומקנה להם משמעות.

הרלוונטי מאד  הזה מענייןה מסעצוות היסטוריה בקציר ידריך אותם ב
 .  גם בימינו

 



 

 בחטיבה העליונה ? וק בדי לומדים מה אז 

 

 
 חברה ותרבות בימי הביניים -ערים וקהילות  -

 1920הלאומיות בישראל ובעמים ראשית הדרך עד  -

ה ינאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השני -

 והשואה

 בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון -

 

להלן קישור לאתר הפיקוח ובן התייחסות מפורטת 
 לנבחנים בשנת תשפ"אלתכנית הלימודים 

 
http://meyda.education.gov.il /

files/Pop/0files/historya/-pedagogia/tohnit

halofot/a.pdf-tshap-yod-ashnav  
 
 

 ומה לגבי מגמת היסטוריה ?... 
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  יוק בבקשה ?....מה לומדים בד

 

 יחידת לימוד אחת –עבודת החקר 

 מלחמת העולם השניה !הנושא הוא 

 מי שחושב שהנושא משעמם, שיקום !!ו

 

  שתי יחידות לימוד -בחינת הבגרות

 תכלול שני נושאים בלבד..

)מלחמת האזרחים, העבדות בארה"ב ,  תולדות ארה"ב
ה"ב מלחמות וייטנאם, מלחמת קוריאה, מעורבותה של אר

במלחמת העולם השנייה, הטלת פצצות האטום על יפאן 
 אבל לא יותר מדי...(  –ועוד ועוד 

לבחירה:  יפן המודרנית... או סין  אחדועוד נושא 
 ...בפולין קראקוב קהילת יהדותהמודרנית... או תולדות 

הנושאים ההיסטוריים הכי מעניינים והכי  -
 מרתקים!!!

ללת ניתוח קטעי מתוקשבת וכוהינה בחינת הבגרות  -
נתאמן על זה כמובן ) סרטים עלילתיים ודוקומנטריים

 בכיתה...(

 


