
 

  משרד החינוך

         המזכירות הפדגוגית   מינהל החינוך הדתי    

  הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד

 
 

 בתמוז תשפ"                                                                                                                               בס"ד

    2022יולי                                                                                                                                          

 מוגבר   –   היסטוריה דתי 
 029381שאלון 

רשימת נושאי 
 הלימוד 

 על מה תהיה הבחינה בקיץ -מה נשאר במיקוד   מה ירד

הפעילות הציונית  
 בארצות 

 האסלאם 
 
 
 

 יהודי עירק במלהח"ע השניה  -א2
 מצרים  -5
 תימן- 8

 סקירות כלליות  - 1
 עירק, סעיפים ב, ג, ד - 2
 לוב  - 4
 צפון אפריקה  - 7

מפגש תרבויות בין  
 יהדות 

 לאסלאם 
 
 
 

 ם אבין יהדות לאסל-2
 לשונות היהודים גדר וגשר -8

 אמנות יהודית בארצות האסלאם  -10

 מבוא -1
 יצירת עולם חדש-3
  וסלמימ להיות מיעוט יהודי בעולם-4
  על מרחב וזמן -5
 על כלכלה ועסקים -6

קהילת יהודי 
 קרקוב 

 
 
 

 יהודי קרקוב בימי הביניים -א1
 הקיום היהודית עם ההתמודדות  –ג 3
תושבי הגטו עם אימת  התמודדות  –ב 4

 פה בשלבים הראשונים. התקו
 

 מאמרים: 
 פלד, חומר רקע על מחנה פלשוב.   מלצר,

 5א+ג;  4א+ב, ד;  3; 2ב+ג; 1
 

 מלבד ספר הלימוד יש ללמוד גם את  
 (  20:45)מדקה של ד"ר חוי דרייפוס הרצאתה 

 ה"צנרשאפט"  עלשל ד"ר באומל המאמר 

 מלחמת העצמאות 
 
 
 

 צחונות בנגב ובגליליהיוזמות והנ-א4
 מבצע חורב -ב4
הלחצים המדיניים + חלוקת    – 2+3ג6

 ירושלים בהסכם שביתת הנשק 
 

 מבוא, 
1 ,2   ,3 , 
 , המלחמהסיום  – ג4
 א+ב, 5
  15אות החלק השני מבמלחמת העצמירושלים  - ג6

 עם ירדן  שביתת הנשקהסכם במאי עד 
 ירושלים בירת מדינת ישראל  - 4ג6

אל מול עולם חדש  
– 

לבטים ומגמות 
 בעידן 

 האמנציפציה
 
 

 הקדמה -1
 מבוא  -2
 ים של השכלה ורפורמהביטויים רעיוני - 6

 ללאומיות מאמנסיפציה  – 10

   יהודי החצר -3

 תנועת ההשכלה היהודית -4

   הרפורמה והתגובה האורתודוקסית -5

 המזרח מול המודרנה רבני -8

 תולדות ארה"ב 
 
 
 

 ב+ד 5
6 
 ד+ו7

  א+ב7,  א5,    א+ג4,  א+ב2,  א+ב1

 יפן המודרנית 
 
 
 

 ,  6,7,8,9נושאים: 
 בספר.  20-21פרקים  14נושא 

1  ,2   ,3   ,4   ,10  ,12  , 
 בספר. 19,   18,  17רק פרקים  14מתוך נושא  – 14
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 סין המודרנית 
 
 
 

 בעיות פנים וחוץ -1 ג 7א, 6ג, 5ב+ג, 4
 א+ב  7 , ב+ג 6,   א4    , ג+ד 3 , א+ב 2


