
 

 סילבוס  

 היסטוריה
 022281שאלון 

 

   ח/ תשע"טתשע" חורף/ קיץמגן ובגרות 

 התכנית החדשה

 
 © תיכון חדש הרצליה  –כל הזכויות שמורות לצוות היסטוריה 

 2019 - 2017 ה'תשע"ט /שנה"ל ה'תשע"ח
 



 

 
2 



 

 
3 

 
 מקצוע ההיסטוריה מתפרש על פני כיתות י' וי"א. •

 היסטוריה הוא מקצוע ליבה וחובה לגשת לבגרות במקצוע זה על מנת לקבל תעודת בגרות מלאה. •

 יחידות לימוד. 2 –סך כל היחידות במקצוע ההיסטוריה  •

לכיתה בהתאם להחלטת צוות הנושאים במקצוע הזה יילמדו בתכניות שונות ובסדר שונה מכיתה  •

 ההיסטוריה.

מארבע נושאים המתפרשים על פני שנתיים, ממבחנים, הלימודים במקצוע ההיסטוריה מורכבים  •

בחנים ועבודות, מהתנהגות ותלמידאות, מנושא השואה שבו לא ניגשים לבחינת בגרות חיצונית, 

 מבחינת מגן ומבחינת בגרות.

 חת לשנייה בהרכבן:בחינת המגן ובחינת הבגרות דומות א •

 שעות בחינה לפני תוספת זמן.  2.5 -

 נושאים  4 -

 שאלות )לא שוות בנקודות( 5 -
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ציון סופי בהיסטוריה

70%

:נושאים לבחינת בגרות חיצונית4

תקופת בית המקדש השני. 1

19הלאומיות בישראל ובעמים במאה ה. 2

המאבק להקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמאות. 3

סוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל. 4

49%

בחינת בגרות

21%

, א"י, כיתה י
בחינת מגן

30%
הערכה בית ספרית בנושא 

השואה

, מבחנים ובחנים, עבודות
התנהגות  , עבודה יצירתית

ותלמידאות
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 רשימת הנושאים:

30% 

 הערכה בית ספרית בנושא 

 השואה

 תקופה שלישית

6/1941 – 8/1945 
המלחמה העולמית ו"הפתרון הסופי" עד לכניעת 

 גרמניה הנאצית ויפן.

 תקופה שנייה

9/1939 – 6/1941 
פרוץ מלחמת העולם השנייה 

 עד "מבצע ברברוסה"

 תקופה ראשונה

1933 – 1939  
עליית הנאצים לשלטון והמדיניות  

 נגד היהודים

 

בחזיתות המהלכים העיקריים   –הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות 
  '41השונות עד יוני 

 1  האידיאולוגיה הנאצית

הקשר בין תחילת ההרג ההמוני של יהודים למלחמה 
 בברית המועצות

הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים   "הסדר החדש"
 לשלטון

2 

 הגטאות - יהודי פולין השלבים בביצוע הפתרון הסופי
 

בר של גרמניה מדמוקרטיה המע
 לנאציזם
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מדיניות הנאצים כלפי היהודים  הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות 
שות באירופה )דרום, בארצות הכבו

 (מרכז ומערב

דרכי התמודדות יהודי גרמניה עם 
 המדיניות שנכפתה עליהם

4 

תגובות מדינות העולם למצב היהודים   "הסדר החדש" "ועידת ואנזה
 בגרמניה וגורל יהודי הרייך

5 

התמודדות היודנראט בגטאות במזרח דילמות ודרכי 
 אירופה בעת ביצוע הפתרון הסופי

 
 
 

 מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית
 ומדיניות הפיוס של חבר הלאומים

6 
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  )המשך( תקופה ראשונה )המשך( תקופה שנייה )המשך( תקופה שלישית

 דרכי הלחימה של היהודים בזמן "הפתרון הסופי": 
 המרד בגטאות  .א
 המרידות במחנות ההשמדה .ב
 הלחימה של הפרטיזנים היהודים  .ג
 לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית .ד

  
 

7 

ביצוע "הפתרון הסופי" בארצות הכיבוש הנאצי במרכז 
 ובמערב אירופה

  8 

 – 11/42בימי הכיבוש הנאצי ) והיהודים בה תוניסיה
5/43 ) 

  9 

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש אל היהודים בעת 
 "הפתרון הסופי":

"הרוב הדומם", משתפי הפעולה עם הנאצים  .א
 ומעטים שהסתכנו להציל יהודים.

 חסידי אומות עולם  .ב
 יהודים שהצילו יהודים .ג
 ניסיונות הצלה  .ד

  10 

עמדת הממשלות בעולם החופש והיישוב היהודי בשאלת 
 העזרה ליהודים בעת "הפתרון הסופי":

 עמדת ארה"ב ובריטניה .א
 עמדת הצלב האדום .ב
 הקתוליתעמדת הכנסייה  .ג
 פעולות עזרה והצלה מצד היישוב היהודי בא"י  .ד

  11 

 המפנה במלה"ע והאצת "הפתרון הסופי":
 קרבות המפנה  .א
 העמדות השונות באשר לפתיחת חזית שנייה .ב
 תחילת הסוף  .ג
  –החשת ביצוע "הפתרון הסופי"  .ד

  12 
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 לבחינת הבגרות החיצונית: כיתה י', י"א, בחינת מגן ובחינת בגרות רשימת הנושאים

70% 

ממדינת מקדש לעם 

 תקופת בית שני –הספר 

מבחינת  20%)

שאלה  –הבגרות 

 אחת(

הלאומיות  –לאומיות וציונות 

 בישראל ובעמים

 –מבחינת הבגרות  30%)

 (שתי שאלות

המאבק על הקמת 

מדינת ישראל ומלחמת 

 25%) העצמאות

 –נת הבגרות מבחי

 (שאלה אחת

סוגיות נבחרות בתולדות 

  מדינת ישראל

מבחינת הבגרות  25%)

 (שאלה אחת –

ציוני דרך עיקריים  .1
בבניית המדינה 

 החשמונאית
 הכיבוש הרומי .2
 מלך חסות –הורדוס  .3
 שלטון הנציבים הרומי .4
המרד הגדול ברומאים  .5

 וחורבן בית שני
המשבר שנוצר עקב  .6

 החורבן
בניית המרכז היהודי  .7

 ביבנה
 

השינויים שיצרה הלאומיות,  .1
 גורמיה ומאפייניה

המאבק של התנועה הלאומית  .2
היוונית והתנועה הלאומית 

 הגרמנית
 –התנועה הלאומית היהודית  .3

 הציונות והגורמים לצמיחתה
פועלו של הרצל: הספר "מדינת  .4

היהודים", קונגרס באזל, 
 הפעילות הדיפלומטית שלו.

 קונגרס אוגנדה .5
העליות הראשונות לא"י  .6

 מאירופה ותימן ועקרונותיהן
 

מאבק המחתרות  .1
תנועת  –בבריטים 

המרי העברי, המאבק 
הצמוד של ההגנה 

והמאבק הרצוף של 
 האצ"ל והלח"י

העברת שאלת א"י  .2
 לאו"ם ע"י בריטניה

הקמת ועדת  .3
 אונסקו"פ

כ"ט  –החלטת האו"ם  .4
 בנובמבר

 תהליך הדה קולוניאליזם .1
גורל יהודי ארצות  .2

 – 30האסלאם בשנות ה
50  

עלייה, קליטה ועיצוב  .3
מכור  –החברה בישראל 

 היתוך לרב תרבותיות
 מלחמת ששת הימים .4
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ממדינת מקדש לעם 

 –הספר 

 תקופת בית שני

ות הלאומי –לאומיות וציונות 

 המשך - בישראל ובעמים

הקמת  המאבק על

מדינת ישראל ומלחמת 

 המשך -ת העצמאו

וגיות נבחרות בתולדות ס

 המשך  –ל מדינת ישרא

צורות  –העליות הראשונות  .6 
מסגרות חדשות התיישבות, 
 תרבותיות-וחינוכיותביטחוניות 

 משטר הפקידות של רוטשילד .7
 המשרד הארצישראלי .8
מלה"ע הראשונה, היישוב  .9

היהודי בא"י ועמדת התנועה 
 הציונית

השלטון העות'מני ומדיניותו  .10
כלפי היהודים בא"י בתקופת 

 מלה"ע הראשונה
תגובת הישוב היהודי  .11

 ומחתרת ניל"י
 הצהרת בלפור .12
התנועה הציונית מול תנועות  .13

נקודות דימיון  –ת באירופה לאומיו
 ושוני

עמדת המעצמות  .5
בנאשר לשאלת א"י 

 ותכנית החלוקה
 מלחמת העצמאות .6
בעד  –הקמת המדינה  .7

 ונגד
הקמת צה"ל ופירוק  .8

 המחתרות
הסכמי הפסקת האש  .9

עם מדינות ערב בתום 
 מלחמת העצמאות

היווצרות בעיית  .10
 הפליטים הפלסטינית

 

 


